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 یحه قانونیل »پس از آن  رسید و  هیعدل نیقوانتصویب کمیسیون به ماده  600در  1311/ 13/02در   «قانون تجارت » تذکر:
خ در تاری ( 1311قانون تجارت مصوب  20ماده موضوع ) ت های سهامیشرکدر خصوص  «از قانون تجارت  یاصالح قسمت

الحاق  «1311 بقانون تجارت مصو» 20به ماده   رسید و ویب کمیسیون مشترک مجلسینبه تصماده  300در ، 1347/ 24/12
 .شد

 02/02/1401ل: تاریخ به روز رسانی فای

 قانون تجارت
ه(ین عدلیون قوانیسی)کم یشمس 1311بهشت ماه یارد 13 مصوب  

 یتجارت معامالت و تجار -اول ابب
 .بدهد قرار یتجارت معامالت  را خود یمعمول شغل هک است یسک تاجر -1 ماده

 :تسا لیذ قرار از یتجارت معامالت -2 ماده

 .باشد نشده ای شده آن در یتصرفات هکنیا از اعم اجاره ای فروش بقصد منقول مال نوع هر لیتحص ای دیخر (1

 .باشد هک ینحو  بهر هوا ای آب ای یکخش راه از لقن و حمل به یتصد  (2

 یبعض انجام یبرا هک یتاسیتأس نوع بهر یتصد  نیهمچن و یعامل ای و (ونیسیمک) یار ک العملحق ای یدلل ات یعمل قسم هر (3
 .رهیغ و ملزومات  دنیرسان و هیته ای خدمه ردنک دایپ ای یکمل معامالت  لیتسه لیقب از شودیم جادیا امور

 .نباشد یشخص حوائج رفع یبرا هکنیا بر مشروط ارخانهک قسم هر انداختن ارک هب و سیتأس (4

 .یحراج ات یبعمل یتصد  (5

 .یومعم یشگاههاینما قسم بهر یتصد  (6
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 .یکبان و یصراف ات یعمل قسم هر (7

 .باشد تاجر ریغ ای تاجر نیب هکنیا از اعم یبروات معامالت (8

 یبحر  ریغ و یبحر  مهیب ات یعمل (9

 .آنها به راجعه معامالت  و یخارج ای یداخل یرانیشتک و یشتک فروش و دیخر و یساز  یشتک (10

 :شودیم محسوب یتجارت آنها از یکی ای نیمتعامل بودن تاجر باعتبار لیذ معامالت  -3 ماده

 .هاکبان و صرافان و سبهک و تجار نیب معامالت  هیلک (1

 .دینمایم خود یتجارت حوائج یبرا جرات ریغ ای تاجر هک یمعامالت هیلک (2

 .دینمایم خود ارباب  یتجارت امور یبرا جرتا شاگرد ای خدمه ای اجزاء هکیمعامالت هیلک (3

 .یتجارت یها تکر ش معامالت  هیلک (4

 .شودینم محسوب  یتجارت چوجهیبه منقول ریغ معامالت  -4 ماده

 .ستین یتجارت بامور مربوط معامله شود ثابت هکنیا رمگ است محسوب  یتجارت تجار معامالت  هیلک -5 ماده

 یتجارت ثبت دفتر و یتجارت دفاتر -دوم باب
 یتجارت دفاتر -اول فصل

 نیا  مقامقائم  نظامنامه  بموجب  هیعدل  وزارت  هک  را  یگر ید دفاتر ای  لیذ  دفاتر  است  لفکم  جزء  سبهک  یاستثنا  به  یتاجر   هر  -6  ماده
 :شداب شتهدا دهدیمقرار دفاتر

 .روزنامه دفتر (1
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 .لک دفتر (2

 .یدارائ دفتر (3

 .هیپک دفتر (4

 یتجارت اوراق به راجع معامالت  و یتجارت دست و داد و ونید و مطالبات  روزه همه دیبا تاجر هک است یدفتر  روزنامه دفتر -7 ماده
 را یوجوه و باشد هک یرسم و اسم بهر را خود یتجارت رات صاد و واردات عیجم یلک بطور و (یسیظهرنو و فروش و دیخر لیقب از)
 .دینما ثبت دفتر آن در ندکیم برداشت خود یشخص مخارج یبرا هک

 را آن مختلفه انواع و استخراج روزنامه تردف از مرتبهکی هفته لاقل را معامالت هیلک دیبا تاجر هک است یدفتر  لک دفتر -8 ماده
 .ندک ثبت خالصه بطور دفتر آن در یمخصوص هحصف در را ینوع هر ردهک جدا و صیتشخ

 سال البات طم و ونید و منقول ریغ و منقول یدارائ هیلک از یجامع صورت سال هر دیبا تاجر هک است یدفتر  یدارائ دفتر -9 ماده
 .ردیپذ انجام دبع سال نیردفرو  پانزدهم تا دیبا ارک نیا و دینما امضاء و ثبت دفتر آن در داده بیترت زیبر را خود گذشته

 ثبت خیتار بیبترت آن در را خود صادره یحسابهاصورت  و مخابرات  و مراسالت  هیلک دیبا تاجر هک است یدفتر  هیپک دفتر -10 ماده
 .دینما

 یمخصوص لفاف در و نموده مرتب ورود خیتار بیبترت زین را وارده یحسابها صورت  و مخابرات  و مراسالت  هیلک دیبا تاجر -تبصره
 .ندک طبض

 هک) ثبت اداره ندهینما بتوسط باشد شده نوشته یزیچ آن در هکآن از قبل هیپک دفتر ناء  استث به 6 ماده در ورکمذ دفاتر -11 ماده
 یدارا آن اوراق دیبا یول ستین لزم مزبور امضاء   هیپک دفتر یبرا .شد خواهد امضاء (شودیم نیمع هیعدل رت وزا نظامنامه مطابق

 .شد خواهد تیرعا ماده نیا مقررات  دفتر هر انهیسال دیتجد قعوم در .باشد یبیترت نمره

 .است اسناد ثبت ونقان (135) ماده مشمول بعالوه و الیر دو آن سورک ای صفحه صد هر قرار از امضاء حق
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 امضاء یمتصد  و باشد دهیشک طانیق و یبیرتت نمره یدارا دیبا شودیم میتسل امضاء یبمتصد  امضاء یبرا هک یدفتر  -12 ماده
 دفتر صاحب رسم و باسم حیتصر با آنرا صفحات  عدد مجموع دفتر هر آخر و اول صفحه در شمرده را دفتر صفحات  است لفکم

 است  لزم .ندک منگنه دینمایم هیته مقصود نیا یبرا هیعدل وزارت هک یسرب مهر با را طانیق طرف دو و ضاءما خیتار دیق با نوشته
 .شود نوشته حروف تمام اب خیتار یحت دداعا هیلک

 دنیتراش  -شود نوشته مخصوصه  صفحات  در  خیتار  بیبترت دیبا  فوق  ورهکمذ  دفاتر  در  واردات  و  صادرات و  معامالت هیلک  -13  ماده
 ممنوع  ننوشت  سطور  نیب  ای  و هیحاش  در  و  است  معمول  یسیدفترنو در  هک آنچه  از شیب  گذاشتن  دیسف  یجا  نیهمچن  و  ردنککح  و

 .نگاهدارد سال ده تا لاقل یسال هر مخت از را دفاتر آن تمام دیبا تاجر و است

 قانون  نیا  مقررات   مطابق  هک  یصورت  در  برندیم  ارکب  خود  یتجارت  امور  یبرا  تجار  هک  یدفاتر   ریسا  و  6  ماده  در  ورکمذ  دفاتر  -14  ماده

 .بود خواهد رمعتب آن صاحب هیعل بر فقط ت نصور یا ریغ و داشت هداخو  تیسند -یتجارت رامو در -تجار نیب باشد شده مرتب

 بدون  و  رأسا    حقوق  همکمح  را  مجازات   نیا  .است  ینقد   یجزا  الیتا ده هزار ر  ستیدو  مستلزم  11  ماده  و  6  ماده  از  تخلف  -15  ماده
 .بود  نخواهد  ندارد  مرتب  دفتر  هک  ستةکورش  تاجر  به  راجع  مقررات   یاجرا  مانع  آن  یاجرا  و  بدهد  مکح  تواند  یم  العمومیمدع  یتقاضا

 الیر60.000.000 تا 10/ 000/ 000به   25/12/1399ت وزیران مورخ به هیادر این بند به موجب مصوجزای نقدی مندرج 
 ته استتعدیل یاف

 یتجارت ثبت دفتر -دوم   فصل 

 تجارت  بشغل  نقاط آن  در هک  یاشخاص  هیلک ندک  سیتأس  یتجارت  ثبت  دفتر و دانسته یمقتض  هیعدل وزارت   هک  ینقاط  در  -16  ماده

 ال و دبرسانن ثبت به یتجارت ثبت دفتر در را خود اسم ررقم مدت  در دیبا جزء سبهک یباستثنا یخارج و یرانیا ازاعم دارند اشتغال
 .شد خواهند ومکمح الیر از دویست تا دو هزار  از ینقد  یبجزا

 الیر60.000.000 تا 10/ 000/ 000به   25/12/1399ت وزیران مورخ به هیادر این بند به موجب مصوجزای نقدی مندرج 
 تعدیل یافته است
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 نیعم نظامنامه بموجب برسد ثبت به دیبا هک یعاتضوبمو حیتصر با هیعدل وزارت را یتجارت ثبت بدفتر مربوطه مقررات -17 ماده
 .ردک خواهد

 اتینشر  و  حسابها  صورت   و  اسناد  هیلک  در  دیبا  است  بثبت  لفکم  هک  یتاجر   هر  یتجارت  تبث  شدن  یالزام  از  پس  ماه  شش  -18  ماده
 از ینقد  یبجزا فوق در مقرر ات ز مجا بر عالوه ال و دهیرس بثبت نمره چه تحت در هک دینما حیتصر رانیا در خود یچاپ ای یخط
 .شود یم ومکمح الیرتا دو هزار  ستیدو

 الیر60.000.000 تا 10/ 000/ 000به   25/12/1399ت وزیران مورخ به هیادر این بند به موجب مصوجزای نقدی مندرج 
 تعدیل یافته است

 .شوندیم صیتشخ هیعدل وزارت هنظامنام مقررات  مطابق اول فصل و فصل نیا در ورکمذ جزء   سبهک -19 ماده

 یتجارت یتهاکشر  -مسو باب
 بآنها راجعه قواعد و ها تکشر  مختلفه اقسام  در -اول فصل

 :است قسم هفت بر یتجارت یتهاکشر  -20 هماد

 .یسهام تکشر  (1

 .محدود تیولئمس با تکشر  (2

 .یتضامن تکشر  (3

 .یسهام ریغ مختلط تکشر  (4

 .یسهام مختلط تکشر  (5

 .ینسب تکشر  (6
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 .مصرف و دیتول یتعاون تکشر  (7

 یسهام یهاشرکت -مبحث اول
 ت از قانون تجار  یاصالح قسمت   یحه قانونیل 

 ی با اصالحات و الحاقات بعد 1347,12,24مصوب 

 ی سهام  ت کشر   لیکتش و ف یتعر -1 بخش

 آنها سهام یاسم بمبلغ ددومح سهام صاحبان تیمسئول و شده میتقس مبسها آن هیسرما هک است یتکر ش یسهام تکشر  -1 ماده
 .است

 .نباشد یبازرگان امور آن ات یعمل موضوع هکنیا ولو شودیم محسوب یبازرگان تکشر  یسهام تکشر  -2 ماده

 .شداب مترک نفر سه از دینبا ءاکشر  تعداد یسهام تکشر  در -3 ماده

 :شودیم میتقس نوع بدو یسهام تکشر  -4 ماده

 تها کشر  نگونهیا .نندکیم نیتأم بمردم سهام فروش قیرط از را تکشر  هیسرما از یقسمت آنها نیمؤسس هک یتهائکشر  -اول نوع
 .شوندیم هدینام عام یسهام تکشر 

 ت کشر  هاتکشر  نگونهیا .است دهیگرد نیتأم نیمؤسس توسط منحصرا   سیسأت موقع در آنها هیسرما اممت هک یتهائکشر  -دوم نوع
 .شوندیم دهینام خاص یسهام

 قبل  دیبا  خاص  یسهام  تکشر   عبارت   خاص  یسهام  یتهاکشر   در  و  عام  یسهام  تکر ش  عبارت   عام  یسهام  یتهاکشر   رد  - تبصره
آگهیآگه  و  هاهیاطالع  و  اوراق  هیلک  در  تکشر   مان  با  فاصله  بدون  آن  از  دعب  ای  تکشر نام  از  دیق  خوانا  و  روشن  بطور  تکشر   [یهایها]

 .شود

 الیر  ونیلیم  کی از  خاص  یامسه  یتهاکشر  هیسرما  و  الیر  ونیلیم  پنج  از  عام  یسهام  یاتهکشر   هیسرما  سیتأس  موقع در  -5 ماده
 .شدابمترک دینبا
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 هیسرما  شیبافزا  نسبت  سالکی  ظرف  دیبا  شود  مترک  ماده  نیا  در  ورکمذ  حداقل  از  علت  بهر  سیتأس  از  بعد  تکشر   هیسرما  هکیصورت  در
 نفعیذ  هر  وگرنه  ابدی  لکش  رییتغ  تجارت   قانون  در  روکمذ  یتهاکشر   انواع  از  یگر ید  بنوع  تکشر   ای  دیآ  بعمل  اقدام  مقرر  حداقلزانیم  تا
 .ندک درخواست اردتیصالح دادگاه از آنرا لانحال تواندیم

  .نمود خواهد موقوف را یدگیرس دادگاه گردد یمنتف انحالل درخواست موجب یقطع یرأ صدور از قبل هرگاه

 پنج  و یس لاقل و ردهک تعهد خود را تکشر  هیماسر صددر  ستیب اقال دیبا نیمؤسس عام یسهام یتهاکشر  سیتأس یبرا -6 ماده
 طرح مهیضم به یااظهارنامه سپس سپرده هاکبان از یکی نزد سیتأس شرف در تکشر  بنام یحساب در را شده دتعه مبلغ درصد

 در و تهاکشر  بتث باداره تهران در باشد دهیرس نیمؤسس هیلک امضاء به هک سهام یسینورهیپذ هیالماع طرح و تکشر  اساسنامه
 افتیدر دیرس  و  میتسل محل  کامال  و  اسناد ثبت  اداره  به ندارد وجود  تهاکشر   بتثرهیدا  هک  ینقاط  در  و  اهتکشر   ثبت  رهیبدا  شهرستانها

 نند ک

 پرداخت  یبرا  هک  یکبان  همان  در  آنرا  تیکمال  کمدار   ای  آن  نیع  دیبا  باشد  نقد  ریغ  بصورت   نیمؤسس  تعهد  از  یقسمت  هرگاه  -  تبصره
 .ندینما میتسل هاتکشر  ثبت بمرجع آن ضمائم و اظهارنامه مهیضم به را کبان یگواه و عیتود است شده باز حساب ینقد  مبلغ

 شده رکذ آن در مخصوصا ریز موضوعات  و دهیرس نیمؤسس هیلک امضاء به خیتار دیق با دیبا 6 ماده در ورکمذ اظهارنامه -7 ماده
 :شدبا
 تکشر  نام -1

 ن یمؤسس اقامتگاه و لماک تیهو -2

 تکشر  موضوع -3

 کیکبتف آن نقد ریغ و نقد مقدار نییتع و تکشر  هیسرما مبلغ -4

 ازاتیامت  و  ات یخصوص  و  تعداد  نییتع  باشد  نظر مورد زین  ممتاز  سهام  هک  یصورت  در  و آنها  یاسم  مبلغ  و نامیب و  نام با  سهام  تعداد  -5
 سهام نگونهیا
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 زیوار آن در یپرداخت وجوه هک یکبان نام و حساب  شماره نییتع با اندردهک پرداخت هک یمبلغ و نیمؤسس زا کی هر تعهد زانیم -6
 حاصل اطالع نقد ریغ آورده فیک و مک از بتوان هک یبنحو  آن ارزش و مشخصات  و اوصاف نییتع نقد ریغ آورده مورددر .است شده
 .نمود

 .تکشر  یاصل زکمر  -7

  .تکشر  مدت  -8

 :باشد ریز مطالب بر مشتمل و دهیرس نیمؤسس امضاء به خیتار دیق با دیبا اسنامهسا طرح -8 ماده

 تکشر  نام -1

 منجز و حیصر بطور تکشر  موضوع -2

 تکشر  مدت  -3

 .باشد نظر مورد شعبه سیتأس اگر آن شعب محل و تکشر  یاصل زکمر  -4

 .کیکتف به آن نقد ریغ و نقد رمقدا نییتع و تکشر  هیسرما مبلغ -5

 ازاتیامت  و  ات یخصوص  و  تعداد  نییتع  باشد  نظر  مورد  ممتاز  سهام  جادیا  هک  یصورت  در  و  آنها  یاسم  مبلغ  و  بانام  و  نامیب  سهام  دادعت  -6
 .سهام نگونهیا

 از حال بهر هک شود بهمطال دیاب آن ظرف هک یمدت و سهم هر یاسم مبلغ هیبق مطالبه نحوه و همس هر  شده پرداخت بلغم نییتع -7
 .بود نخواهد متجاوزلسا پنج

 .بانام سهام انتقال نحوه -8

 .سکبالع و نامیب سهام به بانام سهام لیتبد قهیطر -9
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 .آن ب[ی]ترت تبترت و طیشرا رکذ قرضه، اوراق صدور انکام ینیبشیپ صورت  در -10

 .تکشر  هیسرما اهشک و شیافزا بیترت و طیشرا -11

 .یعموم مجامع دعوت بیترت و مواقع -12

 .آنها اداره بیترت و یعموم مجامع لیکتش جهت لزم نصاب  بحد راجع مقررات  -13

 .یمومع مجامع مات یتصم معتبربودن یبرا لزم تیثرکا و یرأ اخذ و شور قهیطر -14

 ای رومحج ای نندکیم استعفا ای فوت  هک یرانیمد یار ب نیجانش نییتع نحوه و آنها تیمأمور مدت و انتخاب  طرز و رانیمد تعداد -15
 .گردندیم ممنوع یقانون بجهات  ای معزول

 .رانیمد ارات یاخت حدود و فیوظا نییتع -16

 .ارندبسپ تکشر  بصندوق دیبا رانیمد هک ینیتضم سهام تعداد -17

 .بازرس تیرموأم مدت  و انتخاب  نحوه و شتریب ای داشت خواهد بازرس کی تکشر  هکنیا دیق -18

 یعموم مجمع به و بازرسان به آن میتسل و انیز و سود حساب و ترازنامه میتنظ موعد و تکر ش یمال سال انیپا و آغاز نییعت -19
 .سالنه

 .آن امور هیتصف بیترت و تکشر  یار یاخت انحالل نحوه -20

  .اساسنامه رییتغ نحوه -21

 :باشد ریز ات کن رب مشتمل دیبا 6 ماده در ورکمذ یسینورهیذپ هیاعالم طرح -9 ادهم

 تکشر  نام -1

https://dadbazar.com/
https://twitter.com/ekhtebarcom
https://www.facebook.com/ekhtebar
https://instagram.com/ekhtebar
https://telegram.me/ekhtebar
https://ekhtebar.com


 

 

 

 

www.ekhtebar.com 

 .شودیم لیکتش آن بمنظور تکشر  هک یتهائیفعال نوع و تکشر  موضوع -2

 .باشد نظر مورد بهشع سیتأس هک یصورت در آن شعب و تکشر  یاصل زکمر  -3

 .تکشر  مدت  -4

 مشابه امور  ای  تکشر   عبموضو  مربوط  امور  در  نیمؤسس  از  یبعض  ای  تمام  هک  یورتص  رد  ،  نیمؤسس  شغل و  اقامتگاه  و  املک  تیهو  -5
 .اختصار به آن رکذ باشند داشته یتجارب ای اطالعات ای سوابق آن اب

 رمقدا نییتع تکشر  نقد ریغ هیسرما مورد در سهام نوع و تعداد و کیکتف به آن نقد ریغ و نقد مقدار نییتع و تکشر  هیسرما مبلغ -6
 .نمود حاصل عاطال نقد ریغ هیسرما فیک و مک از بتوان هک یبنحو  آن ارزش و اوصاف و مشخصات  و

 .لیتفص به ایمزا آن موجبات  و یچگونگ نییتع اندگرفته نظر در خود یبرا یائیمزا نیمؤسس هک یصورت در -7

 .دانردهک پرداخت هک یمبلغ و ردهک تعهد نیمؤسس هک هیسرما از یمقدار  نییتع -8

 اندردهک پرداخت است گرفته انجام هک یعاتمطال و تکشر  لیکتش ات دممق کار تد جهت آنموقع تا نیمؤسس هک یهائنهیهز رکذ -9
 .تکشر  یتهایفعال شروع تا لزم یهانهیهزبرآورد و

 یاصول موافقت ای هامناجازه مشخصات  رکذ باشد یخاص مراجع موافقت مستلزم ا  قانون تکشر  موضوع انجام هک یورتص در -10
 .آنمراجع

 یسینورهیپذ  مقارن  دیبا  هک  آن  از  یمبلغ  نییتع  و  شود  تعهد  سینورهیپذ  توسط  دیبا  یسینورهیپذ  هنگام  هک  یامسه  تعداد  حداقل  رکذ  -11
 .گردد پرداخت نقدا  

 آن  یط  هک  یمهلت  نییتع  و  شود  تخپردا  آنحساب   به  دیبا  تعهد  مورد  سهام  ینقد   مبلغ  هک  یکبان  حساب   مشخصات  و  شماره  رکذ  -12
 .نندک مراجعه کببان ینقد  غمبل پرداخت و یسینورهیپذ یار ب توانندیم عالقهیذاشخاص
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 .است شده میتسل تهاکشر  ثبت بمرجع عالقمندان هاجعمر  یبرا اساسنامه طرح بانضمام نیمؤسس اظهارنامه هکنیبا حیتصر -13

 منتشر آن رد صرا  منح مؤسس یعموم مجمع لیکتش تا یبعد  هیاطالع و دعوت گونه ره هک یرالنتشار یثک روزنامه نام رکذ -14
 .شد خواهد

  .سانینورهیپذ به سهام صیتخص یچگونگ -15

 یسینورهیپذ  هیاعالم  انتشار  اجازه  قانون  با  آنها  مندرجات   قیتطب  و  آن  ضمائم  و  اظهارنامه  مطالعه  از  پس  تهاکشر   ثبت  مرجع  -10  ادهم
 .نمود خواهدصادر را

 در ردیگیم صورت  آن نزد سهام تعهد هک یکبان در زین و دهیگرد یآگه دیجرا رد نیمؤسس توسط دیبا یسینورهیپذ هیمالاع -11 ماده
 .شود داده قرار قمندانعالدید معرض

 یمبلغ و امضاء را امسه تعهد ورقه و مراجعه کببان عالقمندان است شده نیمع یسینورهیپذ هیاعالم در هک یمهلت ظرف -12 ماده
 .ردک خواهند افتیدر دیرس و هیتأد شود پرداخت دیبا نقدا   هک را

 :باشد ریز ات کن بر مشتمل دیبا سهم تعهد ورقه -13 ماده

 تکشر  مدت و یاصل زکمر  و موضوع و نام -1

 .تکشر  هیمارس -2

 .آن صدور مرجع و یسینورهیپذ هیاعالم انتشار اجازه خیتار و شماره -3

 پرداخت  دیبا  یسینورهیپذ  موقع در  نقدا    بابت  آن  از  هک  یمبلغ  نیهمچن  و  آن  یاسم  مبلغ  و  شودیم  واقع  تعهد  مورد  هک  یسهام  تعداد  -4
 .شود

 .شود پرداخت آنحساب  به دیبا سانینورهیپذ توسط لزم مبلغ هک یحساب شماره و کبان نام -5
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 .سینورهیپذ املک ینشان و تیهو -6

 .دینما پرداخت تکشر  اسنامهاس مقررات  طبق را تعهد مورد سهام نشده پرداخت مبلغ است متعهد سینورهیپذ هکنیا دیق -7

 کبان نزد اول نسخه دهیرس او یقانون مقامقائم ای سینورهیذپ بامضاء خیتار دیق با و میتنظ نسخه دو در سهم تعهد ورقه -14 ادهم
 .شودیم میتسل سینورهیپذ به کبان امضاء و مهر و وجه دیرس دیق با دوم نسخهو ینگاهدار 

 کمدر  و دیق هدننک امضاء سمت و املک ینشان و تیهو ندک امضاء یگر ید یبرا یشخص را سهم تعهد ورقه هکیصورت در - تبصره
 .شد خواهد مهیضمو اخذ او سمت

 .باشدیم  سهام  انصاحب  یعموم  مجامع  مات یتصم  و  تکشر   اساسنامه  قبول  مستلزم  خود  یبخود  سهم  تعهد  ورقه  امضاء  -15  ماده

 مدت   یانقضا از  بعد باشد  شده  دیتمد  مدت  هکیصورت در  ای  و  تسا  شده  نیمع  یسینورهیپذ  یبرا  هک  یمهلت  گذشتن  از  پس  -16  ماده
 دهیگرد  تعهد  حا  یصح  تکشر   هیسرما  تمام  هکنیا  احراز  از  پس  و  یدگیرس  سانینورهیپذ  بتعهدات   ماهکی  تا ثرکحدا  نیمؤسس  شده  دیتمد

 دعوت  را مؤسس یعموم معجم و المعا و نییتع نندگانراکتعهد  از کی هر هامستعداد است شده پرداخت آن درصد پنج و یس اقال   و
 .نمود خواهند

 سهام هیلک یسینورهیپذ احراز و یدگیرس از پس و شودیم لیکتش قانون نیا مقررات  تیرعا با مؤسس یوممع مجمع -17 ماده
 .ندکیم ب اانتخ را تکشر  بازرسان ای بازرس و رانیمد نیاول آن بیتصو و تکشر  اساسنامه درباره شور و لزم مبالغ هیتأد و تکشر 
 و فیالکبت علم با بازرس و ریمد هک ستا نیا بر لیدل خود یبخود سمت قبول ندینما سمت قبول  تبا  ک دیبا تکشر  بازرسان و رانیمد

 .شودیم محسوب  شده لیکتش تکشر  خیتار نیا از انددهیگرد آن دارعهده خود سمت یهات یمسئول

 منتشر نتشارلرایثک روزنامه دو در دیبا سالنه یعموم مجمع لیکتش تا سهام بانصاح یبرا هیاطالع و دعوت گونه هر -تبصره
 .شودیم نییتع یجهانگرد و عاتاطال وزارت طرف از گرید روزنامه و مؤسس یعموم مجمع لهیبوس زنامهرو  دو نیا از یکی شود

 و رانیمد یقبول هیاعالم و مجمع جلسه صورت  مهیمض به دهیرس سسمؤ یعموم مجمع بیبتصو هک یااساسنامه -18 ماده
 .شد واهدخ میتسل تهاکشر  ثبت بمرجع تکشر ثبت تجه بازرسان
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 هر  درخواست  به  باشد  دهیرسن  ثبت  به  قانون  نیا  6  ماده  در  ورکمذ  اظهارنامه  میتسل  خیتار  از  ماهشش  تا  تکشر   هکیصورت  در  -19  ماده
 صادر  تکشر   ثبت  عدم  از  یکحا  یانامه یگواه  است  شده  میتسل  آن  به  امهاظهارن  هک  تهاکشر   ثبت  مرجع  ناسینورهیپذ  ای  نیمؤسساز  کی
 و امهتعهدن و مراجعه کببان سانینورهیپذ و نیمؤسس تا داردیم ارسال است آمده بعمل آن در وجوه هیتأد و سهام تعهد هک یکببان و

 بعهده باشد شده تعهد ای پرداخت تکشر  سیستأ یبرا هک یانهیهز گونه هر صورت  نیا در .دارند مسترد را خود یپرداخت وجوه
 .بود خواهد نیمؤسس

 یافک تهاکشر  ثبت بمرجع ریز کمدار  مهیضم به اظهارنامه میتسل فقط خاص یامسه یتهاکشر  ثبت و سیتأس یبرا -20 ماده
 :بود خواهد

 .شدبا دهیرس سهامداران هیلک ضاءمبا دیبا هک تکشر  اساسنامه -1

 لک درصد پنج و یس از مترک دینبا هک آن ینقد  قسمت هیتأد از یکحا یکبان نامهیگواه و سهام هیلک دهعت بر مشعر اظهارنامه -2
 دیبا باشد نقد ریغ بصورت هیسرما از یمتقس ای تمام هرگاه .باشد دهیرس سهامداران هیلک یبامضا دیبا ورکمذ اظهارنامه.باشد امسه

 باشد داشته وجود ممتازه سهام هکیصورت در و باشد شده سکمنع اظهارنامه در کیکتف به آن میتقو صورت  و دهیگرد هیتأد آن تمام
 .باشد شده سکمنع اظهارنامه در آن موجبات و ازات یامت شرح دیبا

 .باشد دهیرس رانسهامدا هیلک یامضا به و دیق یاجلسه صورت در دیبا هک تکشر  بازرسان ای بازرس و رانیمد نیاول انتخاب  -3

 .17 ماده ریاخ قسمت تیرعا با یبازرس و تیریمد تسم قبول -4

 .شد خواهد منتشر آن در یعاد یعموم مجمع نیاول لیکتش تا تکبشر  راجع یآگه گونه هر هک یرالنتشار یثک روزنامه نام رکذ -5

 یسهام یاهتکشر  مورد در است مقرر عام یمسها یتهاکشر  ثبت و لیکتش یبرا قانون نیا در هک یطیار ش و ودیق ریسا - تبصره
 .بود نخواهد هیالرعالزمخاص

https://dadbazar.com/
https://twitter.com/ekhtebarcom
https://www.facebook.com/ekhtebar
https://instagram.com/ekhtebar
https://telegram.me/ekhtebar
https://ekhtebar.com


 

 

 

 

www.ekhtebar.com 

 عرضه هاکبان توسط ای ربهادا اوراق بورس در فروش ای یسینورهیپذ یبرا را خود سهام توانندینم خاص یسهام یتهاکشر  -21 ماده
 به مربوط مقررات  از هکنیا مگر نندک مبادرت  خود سهام فروش یبرا یغاتیتبل اقدام نوع هر ای و هیاطالع و یآگه انتشار بهای و ندینما
 .ندینما تیتبع است ورکمذ قانون نیا در هک یو بنح عام یسهام یتهاکشر 

 و تکر ش دنیرس ثبت به از پس مگر ستین نکمم سیتأس شرف در یماسه یهاتکشر  بنام شده هیتأد وجوه از استفاده -22 ماده
 .19 ماده در ورکمذمورد در ای

 ت ی مسئول دهندیم انجام تکشر  دنیرسان ثبت به و سیتأس بمنظور هک یاقدامات و مالعا هیلکب نسبت تکشر  نیموسس -23 ماده
 .دارند یتضامن

 سهام   -2 بخش

 تکشر  در آن صاحب منافع و تعهدات  و تکمشار  زانیم مشخص هک یسهام تکشر  هیسرما از است یقسمت سهم -24 ماده
 .دارد یسهام تکشر  در آن صاحب هک است یسهام دداتع ندهینما هک ستیاهمعامل بلقا سند سهم ورقه باشدیم یسهام

 .باشد نامیب ای و بانام نستکمم سهم -1 تبصره

 دهینام متازم  سهام  سهام  نگونهیا  شوند  قائل  یائیمزا  قانوننیا  مقررات   تیرعا  با  تکشر   سهام  از یبعض  یبرا  هکیتصور  در  -2  هتبصر 
 .شودیم

 اساسنامه مقررات  بموجب هک نفر دو للاق یبامضا و بوده بیترت شماره یدارا و یچاپ و لکمتحدالش دیبا سهام اوراق -25 ماده
 .برسد شوندیم نییتع

 :شود دیق دیبا ریز ات کن سهم ورقه در -26 ماده

 .تهاکشر  ثبت دفتر در آن ثبت هشمار  و تکشر  نام -1

 .آن شده پرداخت مقدار و شده ثبت هیسرما مبلغ -2
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 .سهم نوع نییتع -3

 .اعدادب و حروف به آن شده پرداخت دارقم و سهم یماس مبلغ -4

 .آنست ندهینما ورقه هر هک یسهام تعداد -5

 نوع  و  تعداد  معرف هک  بدهد  سهم  موقت  نامهیگواه  سهام  بصاحبان  دیبا  تکشر   است  نشده ادرص  سهام اوراق  هک  یزمان  تا  -27  ادهم
 یتمام پرداخت از پس سالکی مدت  ظرف حال هر در یول است مهس مکح در نامهیهگوا نیا .شداب آن شده پرداخت مبلغ و سهام
 .گردد ابطال و مسترد سهم موقت یگواه و میتسل سهم بصاحب و صادر سهم ورقه دیبا سهم یاسم مبلغ

 تخلف صورت  در .است عنومم سهم موقت نامهیگواه ای سهم ورقه صدور دهینرس ثبت به تکشر  هک یوقت تا -28 ماده
 .بود خواهند ثالث اشخاص خسارات  جبران ئولسم نندگانکامضاء

 .باشد شتریب الیر هزار ده از دینبا سهم هر یاسم بلغم معا یسهام یتهاکشر  در -29 ماده

 بتعهد   .تسا  وعممن  نامیب  موقت  نامهیگواه  ای  نامیب  سهم  ورقه  رصدو   نشده  پرداخت  سهم  هر  یاسم  مبلغ  یتمام  هک  مادام  -30  ماده
 .است بانام سهام انتقال و بنقل مربوط مقررات  تابع آن نتقالا و نقل هک شد خواهد داده نام با موقت نامهیگواه امسه نگونهیا نندهک

 .شود تیرعا دیبا 26 و 25 مواد سهم موقت نامهیگواه صدور مورد در -31 ماده

 .باشد یمتساو  دیبا هیزجت صورت در سهام قطعات  نیهمچن و سهام یاسم مبلغ -32 ماده

 أت یه نصورتیا ریغ در .شود مطالبه اساسنامه در مقرر مدت ظرف دیبا یسهام تکشر  هر سهام نشده پرداخت مبلغ -33 ماده
 دعوت  هیسرما  شده  پرداخت  مبلغ  زانیم  تا  تکشر   هیسرما  لیتقل  بمنظور  را  سهام  صاحبان  العادهفوق  یعموم  جمعمدیبا  تکشر   رهیمد

 بدادگاه  شده پرداخت مبلغ زانیم تا تکشر  شده ثبت هیسرما لیلتق یبرا هک داشت دخواه حقنفعیذ هر وگرنه دهد لیکتش و ندک
 .ندک رجوع
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 .دیآ بعمل ضیتبع بدون و سهام صاحبان هیلک از دیبا آن از مقدار هر ای سهام نشده پرداخت لغبم مطالبه - تبصره
 

 مبلغ تمام هیتأد از قبل هکیصورت در و باشدیم آن یاسم مبلغ تمام پرداخت مسئول نموده را یسهم اعیابت تعهد هک یسک -34 ماده
 .بود خواهد آن یاسم مبلغ هیبق تپرداخ مسئول سهم دارنده سهم انتقال از بعد دهد انتقال یگر یبد آنرا سهم یاسم

 نشر قیطر از را مراتب دیبا ندک البهطم را سهام نشده پرداخت مبلغ از یقسمت ای تمام واهدبخ تکشر  هک موقع هر در -35 ماده
 مهلت و دهد اطالع مسها یفعل بصاحبان شودیم منتشر آن در تکشر ب مربوط یها یآگه هک یرالنتشار یثک روزنامه در یآگه

 آن به نسبت باشد نشده هیتأد هک مبلغ هر یمهلت نیچن یانقضا از پس .دارد مقرر مطالبه موردمبلغ پرداخت یبرا یمتناسب و معقول
  ت ک شر   طرف  از  اخطار  از  پس  و  شد  خواهد  وهعال  نشده  هیتأد  بمبلغ  سال  در  درصدچهار  بعالوه  بهره  یرسم  نرخ  رقرا  از  ردک  رید  خسارت 

 در هکیصورت در را سهام نگونهیا تکشر  نشود پرداخت تماما   آن ریتأخ خسارت  و مطالبه مورد مبلغ اگر ماهکی گذشتن و سهم احبصب
 هیلک بدوا   سهم شفرو حاصل از .دیرسان خواهد بفروش دهیمزا قیطر از وگرنه بورس قیطر از باشد شده رفتهیپذ داربها اوراق بورس

 رید ت خسار  و هانهیهز و اصل بابت) سهم صاحب یبده از فروش حاصل خالص هکیصورت در و دهیگرد برداشت مترتبه یهانهیهز
 .شودیم پرداخت یو  به مازاد باشد شتریب (ردک

 هک یرالنتشار یثک روزنامه در نوبتکی فقط هدیمزا مورد سهام مشخصات دیق با سهم فروش یآگه 35 ماده مورد در -36 دهام
 .شودیم  ارسال  سهم  صاحب  یبرا  یرشسفا  پست  لهیوس  به  یآگه  از  نسخه  کی  و  منتشر  گرددیم  نشر  آن  در  تکبشر   مربوط  یهایآگه

 تکشر  به هانهیهز -خسارات  -اصل از اعم بسهام مربوط یهایبده هیلک است شده نیمع فروش یبرا هک یخیتار از قبل هرگاه
 و حذف تکشر  دفاتر از سابق سهم صاحب نام سهام فروش صورت  در .ردک خواهد یخوددار  سهام فروش از تکشر  شود پرداخت

 شودیم  ابطال  یلبق  سهام  موقت  نامهیگواه  ای  امسه  اوراق  وصادر  داریخر  بنام  یالمثن  لمهک  دیق  با  سهام  موقت  نامهیگواه  ای  سهام  اوراق
 .گرددیم یآگه معمو اطالع یبرا مراتب و

 در و داشت نخواهند را تکشر  سهام صاحبان یعموم مجامع در یرأ و حضور حق 35 ماده در ورکمذ مسها دارندگان -37 ماده
 سود افتیدر حق بعالوه .شد خواهد سرک تکشر  سهام تعداد لک از سهام نگونهیا تعداد یعموم مجامع لیکتش نصاب حد احتساب
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 معلق سهام نگونهیبا نسبت میتقس قابل اندوخته افتیدر حق نیهمچن و تکشر  دیجد سهام دیخر در رجحان حق و میتقس قابل
 .ماند خواهد

 تکبشر  هانه یزه و خسارات  و اصل بابت را خود یبده سهام فروش از قبل سهام دارندگان هرگاه 37 ماده مورد در -38 ماده
 مشمول هک را خود بسهام وابسته یمال حقوق توانندیم و داشت خواهند ار  یعموم مجامع در یرأ و حضور حق ددا  جم نندک پرداخت

 .نندک مطالبه باشد دهنش زمان مرور

 انتقال و نقل .گردد ثابت آن خالف مگر شودیم شناخته آن دارنده کمل و میتنظ حامل وجه در سند بصورت  نامیب سهم -39 ماده
 .دیآیم بعمل اضاقب و بقبض سهام نگونهیا

 .باشدیم نامیب سهام مقررات مشمول درآمد بر ات یمال لحاظ از و است نامیب سهام مکح در نامیب سهام موقت نامه یگواه

 را انتقال دیبا او یقانون ندهینما ای لیکو  ای دهنده لاانتق و برسد ثبت به تکشر  سهام ثبت دفتر در دیبا بانام سهام انتقال -40 ماده
 .ندک امضاء مزبور دفتر در

 یبامضا و دیق تکشر  سهام ثبت دفتر در زین رندهیگ انتقال املک ینشان است دهنش داختپر  سهم یاسم مبلغ یامتم هکیمورد در
 ر ییتغ  گونه  هر  .بود  خواهد  معتبر  سهم  انتقال و  لنق از  یناش  هدات عت  یاجرا  نظر  از  و  دهیرس  او  یقانون  ندهینما  ای  لیکو   ای  رندهیگ  انتقال

 اشخاص  و  تکشر   نظر  از  دیآ  بعمل  فوق  طیشرا  تیرعا  بدون  هک  ینتقالا  هر  .شود  امضاء  و  دهیرسثبت  به  بیترت  بهمان  دیبا  زین  اقامتگاه
 .است اعتبار فاقد ثالث

 سهام صاحبان یمعمو مجامع ای تکشر  رانیمد تقفبموا مشروط تواندینم سهام انتقال و لقن عام یسهام یتهاکشر  در -41 ماده
 .بشود

 مجمع  بیتصو طبق است نشده منحل تکشر  هک یموقع تا نیهمچن و اساسنامه بموجب تواندیم یسهام تکشر  هر -42 ماده
 ن ییتع وحوض بطور دیبا آن از ادهاستف نحوه و سهام نگونهیا ازاتیامت .دهد بیترت ممتاز سهام سهام صاحبان العادهفوق یعموم
 نصف  دارندگان  موافقت  جلب  با  تکشر   العادهفوق  یعموم  مجمع  بیتصو  به  دیبا  متازم  بسهام  وابسته  ازات یامتدر  رییتغ  گونه  هر  .گردد

 .ردیگ انجام سهام نگونهیا کی بعالوه
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 م اسه  لی تبد - 3 بخش

 نامیب امسه خود امدارانسه العادهفوق یعموم مجمع میبتصم بنا ای اساسنامه مقررات  بموجب بخواهد تکشر  گاهر ه -43 ماده
 .ندک عمل ریز مواد طبق بر دیبا دینما لیتبد امنیب بسهام را بانام سهام هکآن ای و بانام بسهام را تکشر 

 نشر نآ در تکبشر  مربوط یاهیآگه هک یالنتشار  ریثک روزنامه در مراتب دیبا بانام بسهام نامیب سهام لیتبد مورد در -44 ماده
 شود داده سهام بصاحبان نباشد یآگه نیاول خیتار از ماه شش از مترک هک یمهلت و منتشر روز پنج بفاصله کی هرنوبت سه گرددیم
 نامیب سهام هیلک مزبور مهلت یانقضا از پس هک شد خواهد حیرتص یآگه در .نندک مراجعه تکشر زکر بم خود سهام لیتبد یبرا تا
 .گرددیم یتلق شده باطل تکر ش

 شده باطل باشد نشده میتسل تکشر  زکبمر  بانام بسهام لیتبد یبرا 44 ماده در ورکمذ مهلت فر ظ هک ینامیب سهام -45 ماده
 قیطر  از  باشد  شده  رفتهیپذ  بهادار  اوراق  بورس  در  تکشر   سهام  هکیصورت  در  تکشر   توسط  و  صادر  بانام  سهام  آن  تعدادبرابر   و  محسوب 

 نوبت کی فقط ورکمذ ماه شش مهلت یانقضا از پس ماهکی تا ثرکاحد اجحر  یآگه .شد خواهد تهوخفر  حراج قیطر از وگرنه رسبو
 حداقل  حراج  خیتار  و  یآگه  نیب  فاصله  .شد  خواهد  تشرنم  گرددیم  نشر  آن  در  تکبشر   بوطرم  یهایآگه  هک  یرالنتشار یثک  روزنامه  در
 طبق نوبت دو تا حراج نرسد بفروش سهام از یقسمت ای تمام شده نییعت خیتار در هکیورتص در .بود خواهد ماه کی ثرکحدا و روز ده

 .شد خواهد دیتجد ماده نیا در مندرج طیشرا

 ای حراج یآگه نهیهز لیقب از مترتبه یهانهیهز بدوا   شودیم فروخته 45 ماده طبق بر هک یسهام فروش حاصل از -46 ماده
 خیتار از سال ده ظرف هکیصورت در .شودیم سپرده داربهره یکبان حساب  در تکر ش توسط آن مازاد و سرکبورس ارگزارک الزحمهحق

 .شودیم پرداخت سهم کبمال کبان طرف از تکشر  بدستور مربوطه بهره و سپرده مبلغ شودمسترد تکبشر  شده باطل سهام فروش
 دولت  بخزانه  شهرستان  دادستان  اطالع  با  و  کبان  طرف  از  دیبا  و  بوده  بالصاحبمال  مکح  در  وجوه  ماندهیباق  سال  ده  یانقضا  از  پس

 .گردد منتقل

 مراجعه تکبشر  هک نامیب سهام صاحبان نرسد بفروش سهام از یمقدار  حراج دیتجد از پس گاهر ه 46 و 45 مواد مورد در - تبصره
 در هک نامیب امهس بنسبت شده فروخته هک یسهام فروش حاصل خالص از داشت خواهند اریاخت تکشر ب مراجعه بیبترت نندکیم

 و نقد وجه هک یوقت تا بیترت نیا و ندینما لیتحص بانام سهام دوخ نامیب سهام تعداد رابرب هکآن ای و نندکافتیدر نقد وجه دارند دست
 .شد خواهد تیرعا ددار قرار تکشر  اریاخت در دو هر نشده فروخته سهم
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 در تکبشر  مربوط یهایآگه هک یالنتشار  ریثک روزنامه در نوبت کی طقف مراتب نامیب بسهام بانام سهام لیتبد یبرا -47 ماده
 تکشر  زکبمر  خود مسها لیتبد یبرا تا شودیم داده سهام صاحبان به باشد ماه دو از مترک دینبا هک یلتهم و منتشر گرددیم نشر آن

 ینگاهدار  تکر ش زکمر  در و صادر نامیب امهس است نشده لیتبد هک یسهام تعداد برابر ورکمذمهلت یانقضا از پس .نندک مراجعه
 .شود داده بآنها نامیب سهام و ابطال و اخذ آنان بانام سهام نندک مراجعه تکبشر  انامب سهام دارندگان هک موقع هر تا شد خواهد

 از کی هر گذشتن از پس ردمو حسب ای و نامیب بسهام بانام سهام لیدتب ای و بانام بسهام نامیب سهام هیلک لیتبد از پس -48 ماده
 به مقررات  طبق مراتب تا سازد مطلع تبا  ک خود سهام لیتبد از را هاتکشر  ثبت جعمر  دیبا تکشر  47 و 44 مواد رد ورکمذیاهتمهل

 .شود یآگه عموماطالع یبرا و دهیرس تثب

 مجامع در یرأ و حضور حق سهام بآن تنسب باشند ننموده ضیتعو را خود سهام فوق مواد طبق بر هکیسهام دارندگان -49 ماده
 .داشت نخواهند را سهامصاحبان یعموم

 .شد خواهد عمل 49 و 47 مواد مفاد طبق بر نامیب ای بانام سهام اوراق ای سهام موقت نامه یگواه ضیتعو مورد در -50 ماده

 قرضه  اوراق - 4 بخش

 .ندک منتشر قرضه اوراق نوناق نیا در مندرج طیاشر  تحت تواندیم عام یامهس تکشر  -51 ماده

 مواعد ای موعد در آن اجزاء ای آن یتمام هک نیمع بهره با است وام یمبلغ معرف هک ستیامعامله قابل ورقه رضهق هورق -52 ماده
 .شود شناخته زین یگر ید حقوق بهره بر هعالو است نکمم قرضه ورقه یبرا .گردد مسترددیبا ینیمع

 .شوندیم محسوب  تکشر  ارکبستان فقط و نداشته یدخالت ونهگچیه تکشر  امور اداره در قرضه اوراق دارندگان -53 ماده

 .باشدینم یتجار  عمل قرضه اوراق دیخر و یسینورهیپذ -54 ماده

 ثبت  خیتار از تمام سال دو و شده هیتأد تکشر  شده ثبت هیسرما هیلک هک یوقت مگر ستین نکمم قرضه اوراق رانتشا -55 ماده
 .شدبا دهیرس یعموم مجمع بیبتصو آن ترازنامهدو و هشتگذ تکشر 
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 بنا تواندیم سهام حبانصا العادهفوق یعموم مجمع باشد هنشد ینیبشیپ تکشر  اساسنامه در قرضه اوراق انتشار هرگاه -56 ماده
  ره یمد ئتیه به تواندیم یعموم عمجم ای و اساسنامه .ندک نییتع آنرا طیشرا و بیتصو را قرضه اوراق انتشار رهیمدئت یه شنهادیپ به

 .دینما مبادرت  قرضه اوراق بانتشار بار چند ای کی ندکن تجاوز سال دو از هک یمدت یط هک دهد اجازه تکشر 

 .باشد یمتساو  دیبا (هیتجز صورت  در) قرضه وراقا قطعات  زین و قرضه اوراق یاسم مبلغ تشاران بار هر در - رهبصت

 بمرجع  تبا  ک  قرضه راقو ا  انتشار  هیاطالع  طرح  با  همراه  دیبا  آن  انتشار  و  صدور  طیشرا  و  قرضه  اوراق  وشبفر  راجع  میتصم  -57  ماده
 ت کشر  نهیبهز قرضه اوراق انتشار هیاطالع طرح با همراه آنرا خالصه و ثبت را میتصم مفاد ورکمذ مرجع .شود اعالم هات کشر  ثبت

 .مودن خواهد یآگهیرسم روزنامه در

 .است ممنوع ضهقر  اوراق فروش یبرا یآگه گونه هر فوق ماده در ورکمذ فات یتشر انجام از قبل - تبصره

 :باشد شده امضاء تکشر  مجاز امضاء دارندگان توسط و بوده ریز ات کن بر تملمش دیبا قرضه اوراق انتشار هیاطالع -58 ماده

 تکشر  نام -1

 تکشر  موضوع -2

 .تکر ش ثبت خیتار و شماره -3

 .تکشر  یاصل زکمر  -4

 .تکشر  مدت  -5

 .است شده پرداخت آن هیلک هکنیبا حیتصر و تکشر  هیسرما غمبل -6
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 بازپرداخت یبرا احتمال   هک یناتیتضم و آن صدور خیتار و تعداد و مبلغ است ردهک صادر قرضه وراقا قا  ساب تکشر  هکیصورت در -7
 بوده تکشر  بسهام لیتبد قابل سابق ضهر ق اوراق هکیصورت در و آن شده بازپرداخت بالغم نیهمچن و است شده گرفتهنظر در آن

 .است نشده همبس لیتبد هنوز هک قرضهاوراق گونه آن از یمقدار  باشد

 .ورکمذ نیتضم طیشرا ریسا و مدت  و مبلغ باشد ردهک نیتضم را یگر ید مؤسسه قرضه اوراق سابقا   تکشر  هکیصورت در -8
 ریسا رکذ و آن محاسبه بیترت و ردیگیم تعلق هبقرض هک یابهره نرخ و هورق هر یاسم غمبل نیهمچن و آن مدت  و قرضه غمبل -9

 و بهره پرداخت و اصل بازپرداخت طیشرا و مواعد ای موعد نیهمچن و است شده گرفته نظر در قرضه اوراق یبرا احتمال  هک یحقوق
 .دیبازخر بیترت و طیشرا باشد دیبازخر قابل قرضهاوراق هکیصورت در و رهیغ

 .است شده گرفته نظر در قرضه اوراق یار ب ال  تماح هک یناتیتضم -10

 .لیتبد ای ضیتعو طیشرا ریسا و مهلت باشد تکشر  بسهام لیتبد قابل ای تکشر  سهام با ضیتعو قابل قرضه اوراق اگر -11

 دهیرس سهام صاحبان یعموم معمج بیبتصو هک آن یمال سال نیآخر امهترازن خالصه و تکشر  یمال وضع گزارش خالصه -12
 .است

 شماره دیق با را قرضه اوراق انتشار هیاطالع و یعموم مجمع میتصم دیبا تکشر  57 دهما رد ورکمذ یآگه انتشار از پس -59 ادهم
 هنامروز  در است هدش منتشر آن در یآگه هک یرسم روزنامه خیتار و شماره نیهمچن و یرسم روزنامه در شده منتشریآگه خیتار و
 .ندک یآگه گرددیم نشر آن در تکشر  به مربوط یاهیآگه هک یر نتشارالیثک

 :بشود امضاء است شده مقرر سهام اوراق یامضا یبرا هک یبیترت بهمان و بوده ریز اتکن شامل دیبا قرضه ورقه -60 ماده

 تکشر  نام -1

 تکشر  ثبت خیتار و شماره -2

 .تکشر  یاصل زکمر  -3
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 تکشر  هیسرما لغمب -4

 .تکشر  مدت  -5

 .قرضه ورقه صدور خیتار و بیترت شماره و یاسم مبلغ -6

 . (باشد دیبازخر قابل اگر) قرضه ورقه دیبازخر طیشرا زین و قرضه بازپرداخت طیشرا و خیتار -7

 .تاس شده گرفته نظر در قرضه یبرا احتمال   هک یناتیتضم -8

 یمؤسسات  ای  اشخاص  نام  رکذ  با  شود  تیرعا  ضیتعو  یبرا  دیاب  هک  یباتیترت  و  طیاشر   سهام  با  قرضه  اقاور   ضیتعو  تیقابل  صورت   در  -9
 .اندردهک را قرضه اوراق ضیتعوهدتع هک

 .لیتبد نیا طیشرا و مهلت تکشر  بسهام قرضه ورقه لیتبد تیقابل صورت  در -10

 شنهادیپ به بنا دیبا العادهفوق یومعم معمج نصورت یا در باشد تکشر  سهام با ضیوتع قابل است نکمم قرضه اوراق -61 ادهم
 بیتصو  قرضه  مبلغ  با  برابر  اقال    را  تکشر   هیسرما  شیافزا  قرضه  اوراق  انتشار  اجازه  مقارن  تکشر   بازرسان  خاص  گزارشو  رهیمد  ئتیه
 .ندک

 معتبر یمال هسسمؤ ای و کبان چند ای کی لهیبوس دیبا قرضه اوراق صدور از قبل 61 ماده در ورکمذ هیسرما شیافزا -62 ماده
 سهام نگونهیا دادن بر یمبن سینورهیپذ تعهد و آن طیشرا و یسینورهیپذ نگونهیا موضوع در هکیقرارداد وباشد شده یسینورهیپذ

 یعموم  مجمع  بیتصو  به  دیبا  زین  است  شده  منعقد  سانینورهیپذ  هنگونیا  و  تکشر   نیب  بآن  مربوط  طیشرا  ریسا  و  قرضه  اوراق  بدارندگان
 .بود نخواهد رتبمع وگرنه برسد 61 ماده در ورکمذ

 خواهد  نییتع  نندک  یسیونرهیپذ  را  تهاکشر   هیسرما  شیافزا  توانندیم  هک  را  یمال  مؤسسات   و  هاکبان  طیشرا  اعتبار  و  پول  یشورا  -  تبصره
 .نمود
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 یمنتف بخود ودخ قرضه قاورا با ضیتعو قابل سهام دیخر در تکشر  سهامداران رجحان حق 62 و 61 مواد دمور  در -63 ماده
 .بود خواهد

 .دوش دیق قرضه ورقه در دیبا سهم با قرضه ورقه ضیتعو بیترت و طیشرا - 64 ماده

 .است قرضه ورقه دارنده تیرضا و لیم تابع سهم با قرضه ورقه ضیتعو

 تکشر  سهم با آنرا است شده دیق ورقه در هک یبیبترت و طیشرا تحت تواندیم ورقه دیسررس از قبل موقع هر در قرضه ورقه دارنده
 .ندک ضیتعو

 قابل دیجد قرضه اوراق تواندینم تکشر  قرضه اوراق داعمو  ای موعد یانقضا تا 61 دهام در ورکمذ مجمع میتصم خیتار از -65 ماده
 میبتقس اقدام ای دهد اهشک سهام دیبازخر قیطر از آنرا ای سازد کمستهل را خود هیسرما ای ندک منتشر بسهام لیتبدقابل ای ضیتعو

 ی اسم مبلغ لیتقل به یمنته هک هردوا یانهایز جهینت در تکشر  هیسرما اهشک .بدهد یراتییتغ منافع میتقس نحوه در ای ندک اندوخته
 و گرددیم دارندیم افتیدر خود اوراق لیتبد جه ینت در قرضه اوراق دارندگان هک زین یسهام شامل بشود سهام عده لیتقل ای و مسها

 .اندبوده تکشر  امدارهس مزبور اوراقانتشار موقع همان از قرضه اوراق دارندگان نگونهیا هک شودیم یتلق نیچن

 انتقال جهینت در دیجد سهام صدور قرضه اوراق مواعد ای موعد یانقضا تا 61 ماده در ورکمذ مجمع میتصم خیتار از -66 دهام
 انتشار منافع ای هزیجا لیقب از ینیعناو تحت رانمداسها به وجه پرداخت ای صیتخص ای و سهم دادن یلک بطورو هیسرما به اندوخته

  بنسبت  نندکیم ضیتعو تکشر  سهام با را خود اوراق متعاقبا   هک رضهق اوراق ندارندگا قحقوهکآن مگر بود خواهد عنومم سهام
 هک قرضه اوراق دارندگان تا ندک اتخاذ را لزم ریابدت دیبا تکشر  فوق بمنظور .شود حفظ شوندیم کمال معاوضه جهینت در هکیسهام

 .ندینما فایاست را ورکمذ یمال حقوق طیشرا همان تحتو بتبنس بتوانند نندکیم ضیتعو تکشر  سهام با را خود اوراق متعاقبا  

 تعهد قهیوث قرضه قاورا مواعد ای موعد یانقضا تا و بوده بانام شودیم صادر قرضه اوراق با ضیتعو جهت هکیسهام -67 ماده
 نگونهیا شد خواهد ینگاهدار  تکشر  نزد و دباشیم ورکمذ اوراق با سهام ضیبتعو ئردا قرضه اوراق رندگاندارببرا در سانینورهیپذ

 تکشر  دفاتر در سهام نگونهیا انتقال و نقل و بوده مزبور اوراق بدارندگان انتقال قابل فقط قرضهاوراق مواعد ای موعد انقضاء تا سهام
 .ددر گ احراز سهم با قرضه قهر و  ضیتعو هک یوقت مگر شد نخواهد ثبت
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 مواعد ای موعد ضاءانق تا است امدهین بعمل ضیتعو نیا هک مادام شودیم صادر قرضه اوراق با ضیتعو جهت هکیسهام -68 ماده
 .بود نخواهد فیتوق و نیتأم قابل قرضه اوراق

 انتشار اجازه هک یاالعادهفوق یعموم مجمع صورت  نیا در باشد تکشر  بسهام لیدبت لقاب است نکمم قرضه اوراق -69 ماده
 نندک لیتبد تکشر  بسهام را خود اوراق توانست خواهند اوراق گونه نیا دارندگان آن یط هک را یمهلت و طیشرا دهدیمرا قرضه اوراق

 .داد هدخوا رهیمد ئتیه به را هیسرما شیافزا اجازه و نییتع

 معادل مقرر مهلت انیپا در ماده همان در ورکمذ یعموم مجمع میتصم اساس بر تکشر  رهیمد ئتیه 69 ماده مورد در -70 هدما
 نیا ثبت از پس و داده شیافزا را تکشر  هیسرما است شده عرضه تکشر  بسهام لیتبد جهت هکیاقرضه اوراق نشدهبازپرداخت مبلغ
 میتسل تکبشر  هک یاوراق نشده رداختبازپ مبلغ معادل ورکمذ اوراق بدارندگان و دراص دیجد سهام هاتکشر  تبث مرجع در شیافزا

 .داد خواهد سهم اندردهک

 تکشر  بازرسان خاص گزارش و رهیمد ئتیه شنهادیپ به بنا دیبا یعموم مجمع بسهم لیتبد قابل قرضه اوراق مورد در -71 ماده
 .شود تیرعا دیبا زین همسب لیتبد قابل هقرض اوراق ردوم در 64 و 63 مواد نیچنهم و دینما میتصم اذخات

 ی عموم  مجامع- 5 بخش

 لیکتش یبرا لزم عده بحضور مربوط مقررات .شودیم لیکتش سهام صاحبان اجتماع از یسهام تکشر  یعموم مجمع -72 ماده
 خاص فیلکت قانون بموجب هک یموارد در مگر شد خواهد نیمع اساسنامه در مات یتصم اتخاذ جهت لزم ءآرا و یعموم مجمع

 .باشد شده مقرر آن یبرا

 :از عبارتند بیبترت یعموم مجامع -73 ماده

 .مؤسس یعموم مجمع -1

 یعاد یعموم مجمع -2

 .عادهلافوق یعموم مجمع -3
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 :است ریز بقرار مؤسس یمعمو مجمع فیوظا -74 ادهم

 .لزم مبالغ هیتأد و تکشر  سهام هیلک یسیونرهیپذ احراز نیهمچن و آن بیتصو و نیمؤسس بگزارش یدگیرس -1

 .آن اصالح لزوم صورت  در و تکشر  اساسنامه طرح بیتصو -2

 .تکشر  زرسانبا ای سر باز  و رانیمد نیاول انتخاب  -3

 آن در یعاد یعموم مجمع نیاول لیکتش تا سهامداران یبرا یبعد  هیاطالع و دعوت  گونه هر هک یر نتشارالیثک روزنامه نییتع -4
 .شدخواهد منتشر

  ن ییتع مجمع دعوت یهگآ در هک یمحل در مؤسس یعموم مجمع لیکتش از قبل روز پنج حداقل دیبا نیمؤسس رشگزا - بصرهت
 .باشد آماده سهام سانینوهر یپذ مراجعه یبرا است شده

 یضرور  باشند نموده هدعت را تکشر  هیسرما نصف حداقل هک سانینورهیپذ از یاعده حضور مؤسس یعموم مجمع در -75 ماده
 شروطم شوندیم دعوت  نیمؤسس طتوس نوبت دو تا فقط دیدج یعموم مجامع نشد حاصل ورکمذ تیثرکا دعوت نیاول در اگر .است

 هک یرالنتشار یثک روزنامه در آن جهینت و قبل جلسه دستور دیق با آن دعوت  یآگه مجمع آن انعقاداز قبل روز ستیب لاقل هکنیا رب
 هیسرما سوم کی لاقل ناصاحب هک است یقانون یوقت دیجد یعموم مجمع.گردد منتشر تاس شده نیمع یسینورهیپذ هیماعال در
 هکیصورت  در  .شود  اتخاذ  نیحاضر  آراء  ثلث  دو  تیثرکا  به  دیبا  مات یتصم  هیلک  فوق  مجمع  دو  از  کی  هر  در  .باشند  حاضر  آن  در  تکشر 
 .دارندیم اعالم را تکشر  لیکتش عدم نیمؤسس نشد رحاض لزم تیثرکا سوم کی یعموم مجمع در

 .بود خواهد یرأ کی یدارا سهم هر و دارند رحضو قح سانینورهیپذ و نیسسؤم هیلک مؤسس یعموم معجم در - تبصره

 مؤسس یعموم مجمع بدعوت  اقدام از قبل دیبا نیمؤسس باشند داشته نقد ریغ آورده نیمؤسس از نفر چند ای کی هرگاه -76 ماده
 اریاخت در خود اقدامات  گزارش جزء آنرا و بجل نقد ریغ یهاآورده یابیارز مورد در را یر دادگست وزارت یرسم ارشناسک یتبک نظر

 مزبور گزارش مهیبضم آن هیتوج دیبا باشند ردهک مطالبه یائیمزا خود یبرا نیموسس هکیصورت در .بگذارند موسس یومعم مجمع
 .دشو میتقد موسس مجمع به
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 مطرح موسس یعموم مجمع در دیبا شده مطالبه یایمزا جبات مو و علل و نقد ریغ یهاآورده یابیزبار  وطبمر گزارش -77 ماده
 .گردد

 ا ی اندردهک تعهد هک ینقد  ریغ آورده میتقو هکیموقع در اندردهک مطالبه خود یبرا یخاص یایمزا هکیسانک و نقد ریغ آورده دارندگان
 جزء  نصاب  حد  ثیح  از  است  یرأ  و  رهکمذا  عموضو  هک  نقد  ریغ  هیسرما  از  قسمت  آن  و  ندار دن  یرأ  حق  است  یرأ  وعموض  آنها  یایمزا

 .شد نخواهد منظور تکشر  هیسرما

 است شده یابیارز یدادگستر  یرسم ارشناسک طرف از هک آنچه از شیب را نقد ریغ یهاآورده تواندینم یعموم مجمع -78 ماده
 .ندک قبول

 تجاوز ماهکی  از  هک  یمدت بفاصله  مجمع  جلسه  نیدوم  نگردد بیتصو  است شده  مطالبه  هک  یائیمزا  ای  دنق ریغ آورده  هرگاه  -79  ماده
 تعهد  توانندیم  لیتما  صورت  در  است  نشده  قبول  آنها  نقد  ریغ  آورده  هک  یاشخاص  جلسه  دو  فاصله  در  و.شد  خواهد  لیکتش  ردک  نخواهد

 انصراف  با  توانندیم  نشده  بیتصو  آنها  مطالبه  مورد  یایمزا  هک  یاشخاص  و ندینما هیدتأ  را لزم مبالغ  و  لیدتب  نقد  بتعهد  را خود  نقد  ریغ
 آنها تعهد نشوند میتسل مجمع بنظر ایمزا نندگانکمطالبه و نقد ریغ آورده صاحبان هکیصورتدر .بمانند یباق تکشر  در ایمزا آن از

 هیتأد را لزم مبالغ و تعهد را تکشر  سهام آنها یبجا توانندیم سانیون رهیپذ ریاس و گرددیم محسوب هدش باطل خود بسهام نسبت
 .نندک

 مطالبه یایمزا و نقد ریغ یهاآورده بوضع یدگیرس بمنظور قبل ماده طبق بر هک مؤسس یعموم مجمع دوم جلسه در -80 ماده
 نیا  دعوت  یآگه  در  .شنداب  حاضر است  شده  تعهد  هک  تکشر   مسها  از  مقدار هر  سانینورهیپذ  نصف  از  شیب دیبا  گرددیملیکتش  شده

  .گردد دیق دوم جلسه دستورو قبل جلسه جهینت دیبا جلسه

 و تعهد عدم و ایمزا نندگانکمطالبه ای و نقد ریغ آورده دارندگان خروج اثر در هک گردد معلوم دوم جلسه در هکیصورت در -81 ماده
 نباشد لیکتش قابل تکشر  بیترت نیبا و است نشده تعهد تکر ش هیسرما از یقسمت سانینو هر یپذ ریسا طرف از آنها سهام هیتأد

 رد  ورکمذ  نامهیگواه  مزبور مرجع  تا  دهند  اطالع  هاتکشر   ثبت  بمرجع  را  مراتب مجمع  آن  لیکتش  خیتار  از  روز  ده  ظرف  دیبا  نیموسس
  .ندک صادر را نوناق نیا 19 ماده
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 76 ماده در ورکمذ ارشناسک نظر جلب نکیل ستین یزاملا موسس یعموم مجمع لیکتش خاص یسهام یتهاکشر  در -82 دهما
  .نمود قبول ارشناسک یابیارز از شیب یمبلغ به را نقد ریغ یهاآورده توانینم و است یضرور  قانون نیا

 یمعمو  مجمع  تیصالح  در  منحصرا    موعد  از  قبل  تکشر   انحالل  ای  تکشر   هیسرما  در  ای  اساسنامه  مواد  در  رییتغ  گونه  هر  -83  هماد
  .باشدیمالعادهفوق

 حد دعوت  نیاول در اگر .دشناب حاضر دیبا دارند یرأ حق هکیسهام نصف از شیب دارندگان العادهفوق یعموم مجمع در -84 ماده
 افتهی تیرسم دارند یرأ حق هک یسهام سوم کی از شیب دارندگان حضور با و دعوت  دوم بار یبرا مجمع نشد حاصل ورکمذ نصاب 

 .باشد شده دیق اول دعوت  جهینت دوم دعوت  در هکآن بشرط نمود خواهد میمصت اتخاذ و

 .بود خواهد معتبر یرسم جلسه در حاضر آراء سوم دو تیثرکبا همواره عادهالفوق یعموم عمجم مات یتصم -85 ماده

 العادهفوق و سسوم یعموم مجمع تیصالح در هک هآنچ بجز تکشر  امور هیلکب نسبت تواندیم یعاد یعموم مجمع -86 ماده
 .ردیبگ میتصم است

 نیاول در اگر .است یضرور  دارند یرأ حق هک یسهام نصف از شیب اقال   دارندگان حضور یعاد یمعمو مجمع در - 87 ماده
 دارد یرأ حق هک یامهس صاحبان از عده هر حضور با و شد خواهد دعوت  دوم بار یبرا مجمع نشد حاصلورکمذ نصاب  حد دعوت 

 .باشد شده دیق اول دعوت  جهینت مود دعوت  در هکآن بشرط .نمود خواهد میتصم اخذ و افتهی تیرسم

 مگر بود خواهد معتبر یرسم جلسه در حاضر آراء کی بعالوه نصف تیثرکبا همواره مات یتصم یعاد یعموم مجمع در -88 ماده
 .بود خواهد یافک ینسب تیثرکا هک بازرسان و رانیمد انتخاب  مورد در

 برابر  دهنده  یرأ هر  یرأ  حق  و  شودیم  ضرب  شوند  انتخاب   دیبا  هک  ینرایمد عدد  در  دهنده  یرأ  هر  اءر آ  تعداد  رانیمد انتخاب   ردوم  در
 .دنک میتقس باشد لیما هک ینفر  چند نیب آنرا ای بدهد نفر کیب را خود آراء تواندیم دهنده یرأ .بود خواهد ورکمذضرب  حاصل با

 .رداد مقرر را بیترت نیا فالخ تواندینم تکشر  اساسنامه
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 حساب و بترازنامه یدگیرس یبرا است شده ینیبشیپ اساسنامه در هک یموقع در بارکی یسال دیبا یعاد یعموم مجمع -89 دهما
 بگزارش  یدگیرس  و  تکشر   هانیسال  ردکعمل  دوره  صورتحساب   و  تکشر   ونید  و  مطالبات   و  یدارائ  صورت  و  قبل  یمال  سالانیز  و  سود

 .شود لیکتش یمال سال یبحسابها ربوطم رامو ریسا و بازرسان ای بازرس و نار یمد

 سال انیز و سود حساب  و بترازنامه نسبت میتصم اخذ یعموم مجمع در تکشر  بازرسان ای بازرس گزارش قرائت بدون - تبصره
 .بود نخواهدمعتبر یمال

 منافع  وجود ورت ص در و بود خواهد جائز یعموم مجمع بیتصو از پس قطف سهام صاحبان نیب هوختاند و سود میتقس -90 ماده
 .است یالزام سهام صاحبان نیب سالنه ژهیو سود ازدرصد ده میتقس

 رأسا   لفندکم تکشر  ناسزر اب ای بازرس ندکن دعوت مقرر موعد در را سالنه یعاد یعموم مجمع رهیمد ئتیه چنانچه -91 ماده
 .ندیبنما مزبور جمعمبدعوت  مقداا

 العادهفوق بطور را یعاد یعموم مجمع یمقتض مواقع در توانندیم تکشر  بازرسان ای بازرس نیهمچن و رهیمد ئتیه - 92 ماده
 .شود دیق دعوت  یآگه در دیبا مجمع جلسه دستور نصورتیادر .ندینما دعوت

 میتصم بدهد رییتغ تکشر  امهس از یمخصوص نوع حقوق در اهدبخو  سهام صاحبان یعموم مجمع هک یموقع هر در -93 هدام
 میتصم هکآن یبرا و نندک بیتصو را میتصم آن یخاص جلسة در سهام نگونهیا دارندگان هکآن از بعد مگر بود نخواهد یقطع مجمع
 نصاب  حد نیا دعوت  نیا در اگر و باشند حاضر جلسه در سهام نگونهیا نصف قللا دارندگان دیبا شداب معتبر ورکمذ خاص جلسه
 آراء سوم دو تیثرکبا همواره ماتیتصم .بود خواهد یافک سهام نگونهیا سومکی اقال   دارندگان حضور دوم دعوت در نشود لحاص

 .بود خواهد معتبر

 .دیفزایب سهام صاحبان تعهدات  بر تواندینم یتیثرکا چیه ای و بدهد رییتغ را تکشر  تیعتاب تواندینم یعموم معجم چیه -94 ماده

 مجمع  لیکتش یبرا را سهام صاحبان دعوت  هک دارند حق باشند کمال را تکشر  سهام پنجم کی اقال   هک ینداراسهام -95 ماده
 دعوت   مقرره  فات یتشر  تیرعا  با  را  درخواست  مورد  مجمع  روز  ستیب  تا  ثرکحدا  دیبا  رهیمد  ئتیه  و  شوند  ارتخواس  رهیمدئتیه  از  یعموم

 لف کم  بازرسان  ای  بازرس  و  شوند  خواستار  تکشر   بازرسان  ای  بازرس  از  را  مجمع  دعوت   نندتوایم  نندگانکدرخواست  ورت صنیا  ریغ  در  ندک
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 خواهند  حق  سهام  صاحبان  آنگونه  وگرنه  ندینما  دعوت   روز  ده  ات  ثرکحدا  را تقاضا مورد  عمجم مقرره  فات یتشر  تیرعا  با  هک  بود  واهندخ
 بعدم دعوت  یآگه در و نموده تیرعا را مجمع بدعوت راجع فات یتشر هیلک هکآن بشرط نندک ماقدا مجمع بدعوت  ما  یمستق داشت
 .ندینما حیتصر بازرسان و رهیمد ئتیه توسط خود درخواست اجابت

 از مجمع سهیرئئتیه و است شده رکذ تقاضانامه در هک بود خواهد یموضوع منحصرا   مجمع دستور 95 ماده مورد در -96 ماده
 .شد خواهد انتخاب سهام حباناص نیب

 هک یرالنتشار یثک روزنامه در یآگه رشن قیطر از دیبا یعموم مجامع لیکتش یبرا سهام صاحبان دعوت  موارد هیلک در -97 ماده
 نهگو هر هک را یرالنتشار یثک روزنامه دیبا انهیسال یعموم مجامع از کی هر .دیآ بعمل گرددیم نشر آن در تکبشر  مربوط یهایآگه

 دیبا  میتصم  نیا  .ندینما  نییتع  شد  خواهد  منتشر  آن  در  بعد  سالنه  یعموم  مجمع  لیکتش تا  انسهامدار یبرا  یبعد   هیاطالع  و دعوت 
 منتشر شده نییتع قبال   تکبشر  مربوط یهاهیاطالع و هادعوتنامه نشر جهت یمیتصمنیچن خیتار تا هک یرالنتشار یثک مهروزنا در

 .گردد

 .ستین یالزام دعوت فات یتشر و یآگه نشر باشند حاضر مجمع در سهام صاحبان هیلک هک یقعموا در - تبصره

 .بود خواهد روز چهل ثرکحدا و روز ده حداقل آن لیکتش خیتار و یعموم مجمع دعوتنامه نشر نیب فاصله -98 هماد

 قیتصد  ای  سهم  ورقه  ارائه  با  دیبا  شداب  یعموم  مجمع  در  بحضور  لیما  هک  یسهم  صاحب  هر  یعموم  مجمع  لیکتش  از  قبل  -99  ماده
 .ندک افتیدر را جلسه به ورود ورقه و مراجعه تکشر  به بخود قعلتم مهس موقت

 شد خواهد داده بیترت یصورت مجمع در نیحاضر از .باشند ردهک افتیدر یورود ورقه هک دارند را بمجمع ورود حق یسهامداران فقط
 .دیرس خواهد آنان اءمضاب و دیق نیحاضر از کی هر آراء تعداد و سهام دادعت و اقامتگاه و املک تیهو آن در هک

 ساعت  دیق با مجمع لیکتش محل و خیتار و جلسه دستور یعموم مجمع لیکتش یبرا سهام صاحبان دعوت  یآگه در -100 ماده
 .دشو دیق دیبا املک ینشان و
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 بیترت هکیصورت در .شودیم هادار  رناظ دو و یمنش کی و سیئر  کی از بکمر  یاسهیرئئتیه توسط یعموم مجامع -101 ماده
 یبعض عزل ای انتخاب  هک یمواقع در مگر بود خواهد رهیمد ئتیه سیرئ با مجمع استیر باشد نشده ینیبشیپ اساسنامهدر یگر ید
 یسبن تیثرکبا جلسه در ضراح سهامداران نیب از مجمع سیرئ نصورتیا در هک اشدب مجمع جلسه دستورجزو آنها هیلک ای رانیمد از
 .نباشد سهم صاحب است نکمم جلسه یمنش یول شد خواهند انتخاب  سهامصاحبان نیب از ناظران .شد خواهد اب تخان

 تیشخص  ندگانینما  ای  ندهینما  حضور  نیهمچن  و  سهم  صاحب  یقانون  مقامقائم  ای لیکو   حضور  یعموم مجامع  هیلک  در  -102  ماده
 .است سهم صاحب خود حضور بمنزله یندگینما ای التکو  کر مد ارائه شرط به یحقوق

 جلسه در نیحاضر راءآ تیثرکا مراد است شده رکذ یعموم مجامع در آراء تیثرکا قانون نیا در هک یموارد هیلک در -103 ماده
 .است

 با مجمع سهیرئ ئتیه نشود واقع میتصم اخذ مورد مجمع دستور در رجمند موضوعات  تمام یعموم مجمع در هرگاه -104 ماده
 بدعوت   محتاج  جلسه  دیتمد  .ندک  نییتع  باشد  هفته  دو  از  رترید  دینبا  هک  را  بعد  جلسه  خیتار  و  نموده  تنفس  اعالم  تواندیممعمج  بیتصو

 .داشت خواهد تیمسر  اول جلسه نصاب  حد همان با مجمع بعد جلسات در و ستین مجدد یآگه و

 مجمع  سهیرئ  ئتیه  بامضاء  هک  شودیم  داده  بیترت  یمنش  توسط  یاجلسه  صورت  یعموم  مجمع  مات یتصم  و  راتکمذا  از  -105  ماده
 .شد خواهد ینگهدار  تکشر  زکمر  در آن از نسخهکی و دهیرس

 ثبت  جهت  دیبا  مجمع  جلسه  صورت   از  نسخه  کی  باشد  لیذ  امور  از  یکی  متضمن  یموعم  مجمع  مات یتصم  هکیموارد  در  -106  ماده
 :ددر گ ارسال هاتکشر  مرجع به

 .بازرسان ای رسباز  و رانیمد انتخاب  -1

 .ترازنامه بیتصو -2

 .اساسنامه در رییتغ نوع هر و هیسرما شیافزا ای اهشک -3

 .آن هیتصف نحوه و تکشر  انحالل -4
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   رهی مد ئتیه- 6 بخش

 اداره باشندیم عزل قابل بعضا   ای ال  ک و شده انتخاب  سهام صاحبان نیب از هک یارهیمد ئتیه لهیبوس یسهام تکشر  -107 ماده
 .باشد مترک نفر پنج از دینبا یعموم یسهام یتهاکشر  در رهیمد ئتیه یاعضاعده .شد دخواه

 .شوندیم انتخاب  یعاد یعموم مجمع و مؤسس یعموم مجمع توسط تکشر  رانیمد -108 هماد

 .ردک نخواهد اوزجت سال دو از مدت  نیا نکیل شودیم نیمع اساسنامه در رانیمد تیریمد مدت  -109 ماده
  .است بالمانع رانیمد ددمج انتخاب 

 یمدن یتهایمسئول همان یحقوق شخص صورت  نیا در .نمود انتخاب  تکشر  تیریبمد توانیم را یحقوق اشخاص -110 ماده
 .دینما یمعرف تیریمد فیوظا انجام جهت خود یمدائ یندگیبنما را نفر کی دیبا و داشته را رهیمد ئتیه عضویقیحق شخص

 شخص با یمدن جهت از و بوده رهیمد ئتیه عضو یجزائ و یندم یتهایمسئول و تعهدات  و طیشرا انمه مشمول یاندهینما نیچن
 .داشت خواهد یتضامن تیمسئول است نموده نییتع یندگیبنما را او هک یحقوق

 دینما  یمعرف  تکبشر   تبا  ک  را  او  نیجانش  قعوم  همان  در  هکآن  بشرط  ندک  عزل  را  خود  ندهیمان  تواندیم  رهیمد  ئتیه  عضو  یحقوق  شخص
  .شودیم محسوب بیغا هوگرن

 :شوند انتخاب  تکشر  تیریبمد توانندینم لیذ اشخاص -111 ماده

 .است شده صادر هاآن یستگکورش مکح هکیسانک و نیمحجور -1

 باشند هدش محروم بعضا   ای ال  ک یعاجتما حقوق از یقطع مکح بموجب لیذ یهاجنحه از یکی ای تیجنا اب کارت بعلت هکیسانک -2
 :تیمحرومت دم در

 شده  شناخته یالهبردار ک ای امانت در انتیخ مکح در قانون بموجب هک یهائجنحه -یالهبردار ک -امانت در انتیخ -سرقت
  .یعموم اموال در یقانون ریغ تصرف -سیتدل -اختالس -است
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 انتخاب  از پس ای شود انتخاب  ماده نیا دمفا برخالف هک را یر یمد ره لعز مکح نفعیذ هر یبتقاضا شهرستان دادگاه - بصرهت
  .بود خواهد یقطع مزبور دادگاه مکح و ردک خواهد صادر گردد مادهنیا مفاد مشمول

 در ررقم  حداقل زا  رهیمد  تئیه  اعضاء تعداد  رانیمد از  نفر  چند  ای  کی  از  طیشرا  سلب  ای استعفا  ای فوت   اثر  بر  هکیصورت در  -112  ماده
 و گرفت خواهند آنانرا یجا یعموم مجمع توسط مقرر بیبترت وال اساسنامه در مقرر بیبترت البدلیعل ضاءعا شود مترکقانون نیا

 دنباش رهیمد ئتیه در یخال یمحلها یتصد  یبرا یافک البدلیعل اعضاء تعداد ای و باشد نشده نییتع البدلیعلعضو هکیصورت در
  .ندینما دعوت  رهیمد ئتیه اعضاء لیمکت جهت را تکشر  یدعا یعموممجمع بالفاصله دیبا ماندهیقاب رانیمد

 یبالمتصد   او  سمت  هک  یر یمد  انتخاب   یبرا  یعموم  مجمع  دعوت   از  مورد  حسب  رهیمد  ئتیه  هرگاه  112  ماده  مورد  در  -113  ماده
 ران یمد  عده  لیمکت  جهت  یعاد  یعموم  مجمع  بدعوت   هک  بخواهد  تکشر   بازرسان  ای  زرساب  از  ددار   قح  نفعیذ  هر  ندک  یخوددار مانده

  .باشندیم یدرخواست نیچن بانجام لفکم بازرسان ای بازرس و نندک اقدام لزمفات یتشر تیرعا با

 هک یسهام تعداد از دینبا سهام تعداد نیا .شنداب دارا است هردک مقرر تکشر  اساسنامه هک را یسهام تعداد دیبا رانیمد -114 ماده
 است نکمم هک است یخسارات نیتضم یبرا سهام نیا .باشد مترک است لزم یعموم مجامع در یرأ دادن جهتاساسنامه ببموج

 مفاصا یر یمد هک ممادا و ستین انتقال قابل و بوده اسم با ورکمذ سهام .ودش وارد تکشر بر ا  کمشتر  ای منفردا   رانیمد رات یتقص از
 .ماند خواهد یباق قهیوث بعنوان تکشر  صندوق در ورکمذ سهام باشد نداشته افتیدر را تکشر  در خود یتصد  دوره حساب 

 سهام  یقهر   لانتقا  صورت   در  نیهمچن  و  نباشد  قهیوث  بعنوان  لزم  سهام  تعداد  کمال  انتخاب   هنگام  یر یمد  هکیصورت  در  -115  ماده
 و هیته را قهیوث بعنوان ملز  سهام تعداد ماهکی مدت فر ظ دیبا ریمد قهیوث بعنوان لزم سهام تعداد افتنی شیافزا ای و قهیوث ردوم

 .شد خواهد محسوب  یتعفمس وگرنه بسپارد تکشر  بصندوق

 باشد یم یمال دوره همان یبرا رانیمد حساب  مفاصا هلبمنز تکشر  یلام دوره هر انیز و سود حساب  و ترازنامه بیتصو -116 ماده
 سلب آنان از یگر ید نحو بهر ای یمنقض رانیمد تیریمد مدت آن یط هک یمال رهو د انیز و سود حساب  و ترازنامه بیتصواز پس و

  .شد خواهد آزاد قهیوث دیق از بخود خود رانیمد نگونهیا قهیوث مورد سهام است شده سمت
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 مشاهده هقیوث سهام مورد در تکشر  اساسنامه و یقانون مقررات از یتخلف گونه هر لفندکم تکشر  بازرسان ای بازرس -117 ماده
  .دهند گزارش یداع یعمومبمجمع  نندک

 یعموم  مجامع خاص  تیصالح  در  اهآن  درباره  مداقا  و  میتصم  اخذ  قانون  نیا  مقررات   بموجب  هک  یوضوعاتم  درباره جز  -118  ماده
 حدود در آنها اقدامات  و مات یتصم هکآن بر مشروط باشندیم تکشر  امور اداره یبرا لزم ارات یاخت هیلک یدارا تکشر رانیمد است

 نیب ابطو ر  لحاظ از فقط یعموم مجامع مات یتصم بموجب ای نامهاساس در رانیمد ارات یاخت ردنکمحدود .شدبا تکشر  موضوع
 .است نکیلمانک و باطل ثالث اشخاصمقابل در و بوده معتبر سهام صاحبان و نرایمد

 یبرا  باشند  یقیحق  شخص  دیبا  هک  سیرئ  بینا  کی  و  سیرئ  کی  ئتیه  یاعضا  نیب  از  خود  جلسه  نیاول  در  رهیمد  ئتیه  -119  ماده
 نخواهد رهیمد ئتیه در آنها تیعضو مدت  از شیب رهیمد ئتیه سیئر  بینا ابتین و سیرئ استیر مدت  .دینمایم نییتعرهیمد ئتیه

 ماده نیا خالف یبیترت هر .ندک عزل ورکمذ یهاسمت از را رهیمد ئتیه سیرئ بینا و سیرئ تواندیمموقع هر در رهیمد ئتیه .بود
  .بود خواهد نکیلمانک شود رمقر 

 در باشد شده یمعرف رهیمد ئتیه عضو یحقوق شخص ندهینما بعنوان هک یقیحق شخص ماده نیا مفاد یاجرا رظن از - 1 تبصره
  .شد خواهد یتلق رهیمد ئتیهعضو مکح

  .داد  هدخوا  ماانج  رهیمد  ئتیه  سیرئ  بینا  را  او  فیوظا  دهد  انجام  ار   خود  فیوظا  نتواند  موقتا    رهیمد  ئتیه  سیرئ  هرگاه  -  2  تبصره

 در را سهام صاحبان یعموم مجامع هک است موظف رهیمد تئیه جلسات  اداره و دعوت بر عالوه رهیمد ئتیه سیرئ -120 هدما
  .دینما دعوت  باشدیم آنها بدعوت  لفکم رهیمدئتیه هک یموارد

 آراء  تیثرکبا دیبا مات یتصم .است لزم رهیمد ئتیه ءضاعا نصف از شیب حضور هر یمد ئتیه جلسات  لیکتش یبرا -121 ماده
  .باشد شده مقرر یشتر یب تیثرکا اساسنامه در هکآن مگر گردد اتخاذ نیحاضر

 اقال   هک رانیمد از یاعده حال هر در یول .ردک خواهد نییتع اساسنامه را رهیمد ئتیه جلسات  لیکتش و دعوت  بیترت -122 ماده
 گذشته  ماه  کی  حداقل  رهیمد  ئتیه  جلسه  نیآخر  لیکتش  خیتار  از  هکیصورت  در  توانندیم  دهند  لیکتش  را  رهیدم  ئتیه  اعضاء  سوم  کی

  .ندینما دعوت  را رهیمدئتیه جلسه دستور رکذ با باشد
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 .برسد جلسه در حاضر رانیمد تیثرکا بامضاء لقلا و میتنظ یاجلسهتر وص دیبا رهیمد ئتیه جلسات از کی هر یبرا -123 ماده
 متخذ ماتیتصم نیهمچن و رات کمذا از یاخالصه و باشندیم بیغا ای دارند حضور هک یرانیمد نام رهیمد ئتیه جلسات صورت در
 رظن  باشد  مخالف  هصورتجلس  در  مندرج  مات یمتص از  یبعض  ای تمام  با  هک  رانیمد  از کی هر  .گرددیم  رکذ  آن  در  خیتار  دیق  با  جلسه  در
  .شود دیق جلسه صورت  در دیبا او

 و یتصد  مدت  و ارات یاخت حدود و ندیبرگز تکشر  عامل تیریبمد را یقیحق شخص نفر کی اقال   دیبا رهیمد ئتیه -124 ماده
 هر یمد  ئتیه  در  او  تیعضو  مدت  از  او  لمعا  تیریمد  دوره  باشد  رهیمد  ئتیه  عضو  عامل  ریمد  هکیصورت  در  ندک  نییتعرا  او  الزحمهحق

 آراء چهارم سه بیتصو با مگر باشد تکشر  همان رهیمد ئتیه سیرئ حال نیع در ندتواینم تکشر  ملعا ریمد .بود نخواهد شتریب
  .یعموم مجمع در حاضر

 .دینما عزل را ملاع ریمد تواندیم موقع هر در رهیمد ئتیه - تبصره

 طرف  از  و  محسوب   تکشر   ندهینما  است  شده  ضیتفو  او  به  رهیمد  ئتیه  توسط  هک  یاراتیاخت  حدود  در  تکر ش  عامل  ریمد  -125  ماده
  .دارد امضاءحق تکشر 

 نیع در تواندیمن سکچیه نیهمچن و شوند ابختان تکشر  عامل تیریبمد توانندینم 111 ماده در ورکمذ اشخاص -126 ماده
 است  شده  انتخاب   ماده  نیا  مفاد  خالفر ب  هک  یعامل  ریمد  اقدامات   و  مات یتصم  .باشد  داشته  را  تکشر   کی  از  شیب  عاملتیریمد  حال

  .شد خواهد او حال شامل عامل تیریمد سمت یهاتیولمسئ و معتبر ثالث اشخاصو سهام صاحبان مقابل در

 شهرستان دادگاه گردد ورکمذ ماده مشمول انتخاب  از پس ای شود انتخاب  عامل تیریبمد 126 ماده برخالف سکهر  -127 ماده
  .بود خواهد یقطع یمکح نیچن و ردک خواهد صادر را او عزل مکح نفعیذهر یبتقاضا

 ها ت کشر   ثبت  مرجع  به  رهیمد  ئتیه  صورتجلسه  از  یانسخه  ارسال  با  دیبا  عامل  ریدم  ارات یاخت  حدود  و  مشخصات  و  نام  -128  ماده
  .شود یآگه یرسم روزنامه در ثبت ازپس و اعالم

 عامل ریمد ای و رهیمد ئتیه یاعضا هک یتهائکشر  و مؤسسات  نیهمچن و تکشر  عامل ریمد و رهیمد ئتیه اعضاء -129 ماده
 بحساب  ای تکشر  با هکیمعامالت در رهیمد ئتیه اجازه بدون توانندینم باشند آنها لمعا ریمد ای رهیمد ئتیه عضوای کیشر تکشر 
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 بازرس است  لفکم  رهیمد  ئتیه  زین  اجازه  صورت  در و شوند  میسه  ای و  واقع  معامله طرف  میمستق  ریغای  میمستق  بطور شودیم  تکشر 
 بدهد سهام صاحبان یعاد یعموم مجمع نیاول به آنرا ارشزگ و دینما مطلع هبالفاصل شده هداد آن اجازه هک یاملهمعا از را تکشر 

 .ندک میدتق مجمع بهمان یامعامله نیچن درباره را خود نظر معاملهات یجزئ یحاو  یخاص گزارش ضمن است لفکم زین بازرس و
 نسبت میتصم اخذ هنگام یعاد یعموم مجمعدر زین و رهیمد ئت یه جلسه در همعامل در نفعیذ عامل ریمد ای رهیمد ئتیه عضو

  .داشت نخواهد یرأ حق ورکمذ بمعامله

 رتبمع ثالث اشخاص مقابل در نشود بیتصو یعاد مجمع توسط هکآن ولو حال هر در 129 ماده در ورکمذ معامالت  -130 ماده
 وارد یخسارت تکبشر  معامله انجام اثر بر هکیصورت در .باشد ردهک تکشر  آن در ثالث شخص هک تقلب و سیتدل موارد در مگر است
 یهمگ  هک  اندداده  را  معامله  آن  اجازه  هک  است  یرانیمد  و  نفعیذ  رانیمد  ای  عامل  ریمد  و  رهیمد  ئتیه  عهده  بر  خسارت   جبران  باشد  آمده
 .باشندیم تکبشر  وارده خسارت  جبران ئولسم متضامنا   آنها

 یعموم  مجمع  هرگاه  باشد  گرفته  صورت   رهیمد  ئتیه  اجازه  بدون  قانون  نیا  129  ماده  در  ورکمذ  تمالامع  هکیصورت  در  -131  ماده
 ه کیصورت  در  و  ملهمعا  انعقاد  خیتار  از  سال  سه  تا  تواندیم  تکشر   و  بود  خواهد  ابطال  قابل  معامالت   آن  ندکن  بیتصو  را  آنهاتکشر   یعاد

 هر در نکیل .ندک درخواست تداریصالح ادگاهد از را معامله بطالن آن شفک خیتار از سال سه تا باشد گرفته جامان انهیمخف معامله
 مجمع با معامله بطالن بدرخواست میتصم .بود خواهد یباق تکشر  مقابل درنفعیذ عامل ریمد ای و رانیمد و ریمد تیمسئول حال

 نیا در معامله انجام جهت لزم فات یتشر تیارع عدم بر مشعربازرس گزارش اعمتاس زا پس هک است سهام صاحبان یداع یعموم
 بدعوت  ماده  نیا  در  ورکمذ  یعموم  مجمع  .داشتنخواهد  یرأ  در  تکشر   حق  معامله  در  نفعیذ  عامل  ریمد  ای  ریمد  .داد  خواهد  یرأ  مورد

  .شد خواهد لیکتش تکشر  بازرس ای رهیمد ئتیه

 ل یتحص  تکشر  از  اعتبار  ای  وام  چگونهیه  ندارند  حق  یحقوق  اشخاص  باستثناء  رهیمد  تئیه  اعضاء  و  تکر ش  عامل  ریمد  -132  ماده
 یمال  یتهاکشر   و  هاکبان مورد  در  .است  باطل  خود  یبخود  ات یعمل  نگونهیا  .ندک  تعهد  ای  نیتضم  را  آنان ونید  تواندینم  تکشر و  ندینما

 ورکمذ  تیممنوع .بود  خواهد  معتبر  ردیگ  انجام  یجار  و  یعاد  طیشرا  و  ودیق  تحت  هکآن  بشرط ماده  نیا در ورکذممعامالت   یاعتبار   و
  ن ی همچن  و  نندکیم  تکشر   رهیمد  ئتیه  ات جلس  در  رهیمد  ئتیه  عضو  یحقوق  شخص  یندگیبنما  هک  زین  یاشخاص  شامل  ماده  نیا  در

  .باشدیم ماده نیا در ورکمذ اشخاص خواهر و برادر و داول اولد و اولد و اجداد و مادر و پدر و همسر شامل
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 .دهند انجام باشد تکشر  اتیعمل با رقابت متضمن هک تکشر  معامالت  رینظ یمعامالت توانندینم عامل ریمد و رانیمد -133 ماده
 نیا  در  ضرر  از  ورمنظ  د،وب  خواهد  آن  جبران  مسئول  گردد  تکشر   ضرر  موجب  او  تخلف  و  ندک  تخلف  ماده  نیا  مقررات از  هک  یر یمد  هر
 .منفعت تیتفو ای خسارت  ورود از است اعم هماد

 ئتیه جلسات  در رهیمد ئتیه رموظفیغ اعضاء حضور بساعات  توجه با تواندیم سهام صاحبان یعاد یعموم مجمع -134 ماده
 ادعدبت توجه با را مبلغ نیا یوممع مجمع ندک بیتصو جلسات در آنها روضح حق بابت مقطوع بطور بآنها را یمبلغ پرداخت مزبور

 اساسنامه  در  هکیصورت  در  نیهمچن  .ردک  خواهد  نییتع  است  اشتهد  حضور  ئتیه  جلسات  در  رهیمد  ئتیه  عضو  هر  هک  یاوقات  و  ساعات 
 ئتیه  باعضاء  پاداش  بعنوان  تکشر   هنسال خالص  سود  از  ینیمع  نسبت  هک  ندک  بیتصو  تواندیم  یعموم  مجمع  باشد  شده  ینیبشیپ
 سمت قبال در است شده ینیبشیپ ماده نیا در آنچه بجز ندارند حق رهیمدئتیه رموظفیغ اعضاء شود داده صیتخص رهیدم

  .نندک افتیدر تکشر  از یوجه الزحمهحقای پاداش ای حقوق بابت مستمر ریغ ای مستمر بطور خود تیریمد

 یاجرا  عدم  بعذر  توانینم  و  است  رتبمع  و  نافذ  ثالث  اشخاص  مقابل  در  تکشر   رعاملیمد  و  نرایمد  اقدامات  و  اعمال  هیلک  -135  ماده
  .دانست معتبر ریغ را آنان اقدامات  و اعمال آنها انتخاب  بطرز مربوط فات یتشر

 و تکشر  امور مسئول انکماک سابق رانیمد دیجد رانیمد انتخاب  زمان تا رانیمد تیمأمور مدت  انقضاء صورت  در -136 ماده
 ها تکشر  ثبت مرجع از تواندیم نفعیذ هر نندکن عمل خود فهیبوظ یعموم مجمع وت بدع موظف مراجع هرگاه.بود دخواهن آن اداره

  .دینما تقاضا رانیمد انتخاب یبرا را یعاد یعموم مجمع دعوت

  .بدهد ببازرسان ردهک میتنظ را تکشر  قروض و یدارائ صورت  خالصه بارکی ششماه هر لاقل دیبا رهیمد ئتیه -137 ماده

 مجمع است دهش ینیبشیپ اساسنامه در هک یمهلت ظرف تکشر  یمال سال یانقضا از بعد است موظف رهیمد ئتیه -138 ماده
  .دینما دعوت  تکشر  انیز و سود حساب  و ترازنامه بیتصو و قبل یمال سال ات یعمل بیتصو یبرا را سالنه یعموم

 از و ردهک مراجعه حسابها بصورت تکشر  زکمر  رد یعموم مجمع انعقاد از قبل روز پانزده از تواندیم سهم صاحب هر -139 ماده
  .ردیبگ رونوشت بازرسان گزارش و رانیمد اتیعمل گزارش و انیز و سود حسابو ترازنامه
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 هک نیهم .دینما موضوع یقانون اندوخته بعنوان را تکشر  خالص سود از ستمیب کی سال هر است لفکم رهیمد ئتیه -140 ماده
 کی  سرک  ابدی  شیازاف  تکشر   هیسرما  هکیصورت  در  و  است  یار یاخت  آن  ردنک  موضوع  دیرس  تکشر   هیمارس  دهم  کیب  یقانون  اندوخته

  .گردد بالغ هیسرما دهم کیب یقانون اندوخته هکیوقت تا افتی خواهد ادامه ورکمذ ستمیب

 یعموم مجمع بالفاصله تسا لفکم رهیمد ئتیه برود انیم از تکشر  هیسرما نصف حداقل وارده یهاانیز اثر بر اگر -141 ماده
 بانحالل  یرأ  مزبور  مجمع  هرگاه  .شود  واقع  یرأ  و  شور  مورد  تکشر   بقاء  ای  انحالل  موضوع  تا  دینما  دعوت   ار   سهام  صاحبان  العادهفوق

 .دهد اهشک موجود هیمارس بمبلغ را تکشر  هیسرما قانون نیا 6 ماده مقررات  تیرعا با و جلسههمان در دیبا ندهد تکشر 
 نتواند شودیم دعوت هک یمجمع ای و دیننما مبادرت العادهفوق یمعمو جمعم بدعوت  ماده نیا برخالف رهیمد ئتیه هکیرتوص در

 .ندک درخواست تداریصالح دادگاه از را تکشر  انحالل تواندیم نفعیذ هر گردد منعقد یقانونمقررات  مطابق

 ای و تکشر  اساسنامه ای یقانون تار مقر  از بتخلف نسبت ثالث صخااش و تکشر  مقابل در تکشر  ملاع ریمد و رانیمد -142 ماده
 خسارت  جبران یبرا را کی هر تیمسئول حدود دادگاه و باشندیم مسئول ا  کمشتر  ای منفردا   مورد حسب بر یعموم عممجمصوبات 

  .نمود خواهد نییتع

 ست ین یافک آن ونید هیتأد یبرا تکشر  یدارائ هک شود معلوم انحالل از پس ای شود ستهکورش تکشر  هکیصورت در -143 ماده
 یدارائ نبودن یافک ای تکشر  یستگکورش هک را یعامل ریمد ای و رانیمد از کی هر نفعیذ هر یبتقاضا تواندیمتداریحالص دادگاه

 تکشر  یدارائ از آن پرداخت هک یونید از قسمت آن هیبتأد متضامنا   ای منفردا   است بوده او تخلفات  معلول انحاء از یبنحو  تکشر 
  .دینما ومکمح ستین نکمم

 بازرسان  - 7 بخش

 .نندک عمل خود بوظائف قانون نیا طبق بر تا ندکیم انتخاب  بازرس چند ای کی سال هر در یعاد یعموم مجمع -144 ماده
 .است بالمانع بازرسان ای بازرسمجدد انتخاب 

 .دینما انتخاب  زین را آنها نیجانش هکآن بشرط دنک عزل را نبازرسا ای بازرس تواندیم قعوم هر در یعاد یعموم مجمع
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 فایا توانندیم یاشخاص عام یسهام یتهاکشر  در را تهاکشر  یبازرس وظائف ندکیم اعالم اقتصاد وزارت  هک یهائحوزه در - تبصره
 یتهاکشر  در یبازرس تیصالح احراز و تسفهر  میتنظ طیشرا .باشد شده درج تهاکشر  بازرسان یرسم فهرست در آنهانام هک نندک

 به هک باشدیم یاننامهیآئ تابع بازرسان یشغل التیکتش و مقررات  و ورکمذ فهرست در تداریصالح اشخاص نام درج و عام یسهام
 .بود دخواه جراا قابل نیمجلس اقتصاد یونهایسیمک بیتصو و اقتصاد وزارت شنهادیپ

 بازرسان ای بازرس نیاول انتخاب و مؤسس یعموم مجمع در عام یسهام یتهاکشر  بازرسان ای بازرس نیاول خابانت -145 ماده
 .آمد خواهد بعمل قانون نیا 20 ماده طبق خاص یسهامیتهاکشر 

 سلب  ای  فاءتعاس  ای  فوت   ای  تیمعذور  رتوص  در  تا  ندک  انتخاب   زین  البدلیعل  بازرس  چند  ای  کی  دیبا  یعاد  یعموم  مجمع  -  146  ماده
 .شوند دعوت  یبازرس وظائف انجام جهت یاصل بازرسان ای بازرس توسط سمت بولقعدم ای طیشرا

 :شوند انتخاب  یسهام تکشر  یبازرس بسمت توانندینم ریز اشخاص -147 ماده

 .قانوننیا 111 ماده در ورکمذ اشخاص -1

 .تکشر  عامل ریمد و رانیمد -2

 .دوم و اول طبقه از سوم درجه تا عامل ریمد و رانیمد ینسب و یسبب اقرباء -3

 .داردیم افتیدر حقوق موظفا   2 بند در ورکذم اشخاص از همسرش ای خود هک سکهر  -4

 یدرست و صحت درباره لفندکم است شده مقرر آنان یار ب قانوننیا مواد ریسا در هک یوظائف بر عالوه نرساباز  ای بازرس -148 ادهم
  نند کیم  هیته  یعموم  مجمع  به  میتسل  یبرا  رانیمد  هک  یاترازنامه  و  انیز  و  سود  حساب   و  ردکعمل  دوره  اب سح  صورت   و  یدارائ  صورت 

 نانیاطم  دیبا  بازرسان  .دننک  نظر  اظهار  اندگذاشته  یعموم  مجامع  اریاخت در  نرایمد هک  یاطالعات و  مطالبصحت  درباره  نیهمچن  و
 و باشد شده تیرعا سانکی بطور است ردهک نییتع تکشر  اساسنامه و قانون هک یحدوددر سهام صاحبان حقوق هک ندینما حاصل

 آگاه  آن از را یعموم مجمع  هک  لفندکم  سانزر با  هندد  قرار  سهام  صاحباناریاخت  در قتیحق برخالف  یاطالعات  رانیمد  هک  یصورت  در
 .سازند
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 مربوط  اطالعات  و  کمدار   و  اداسن  و  داده  انجام  را  لزم  یسبازر   و  یدگیرس  گونه  هر  موقع  هر  در  توانندیم  بازرسان  ای  بازرس  -149  ماده
 از رنداد عهده بر هک یوظائف انجام در خود تیبمسئول توانندیم سانبازر  ای بازرس .دهند قرار یدگیرس مورد و ردهک مطالبهرا تکبشر 
  ند کیم نییتع بازرس هکیموارد در ارشناسانک نیا .باشند ردهک یمعرف تکبشر  قبال   را آنها هکآن بشرط نندک استفاده ارشناسانک نظر

 .داشت خواهند را یدگیرسو قیتحق گونه هر حق بازرس خود مانند

 م یتسل  یعاد  یعموم  مجمع  به  تکشر   بوضع  راجع  یجامع  گزارش  قانوننیا  148  بماده  توجه  با  موظفند  زرسانبا  ای  بازرس  -150  ماده
 .باشد  آماده  تکشر   زکمر   در  سهام  صاحبان  عهاجمر   جهت  یعاد  یعموم  مجمع  لیکشت  از  قبل  روز  ده  لاقل  دیبا  بازرسان  گزارش.نندک

 دیبا بازرسان  هیلک  نکیل دهد انجام  را  خود فیوظا  یبتنهائ  اندو تیم کی هر  باشد  داشته  متعدد  بازرسان  تکشر   هکیصورت  در  -  تبصره
 .شد خواهد دیق گزارش در لیدل رکذ با فاختال موارد بازرسان نیب نظر اختالف وجود صورت  در .نندک هیته یواحد  گزارش

 ن یباول نندک مشاهده رعاملیمد و رانیمد هیناح از تکر ش امور در هک یر یتقص ای تخلف گونه هر دیبا بازرسان ای زرساب -151 ماده
 تداریصالح یقضائ بمرجع دیبا شوند مطلع یجرم وقوع از خود تیمأمور انجام ضمن هکیصورت در و دهند اطالعیعموم مجمع
 .دهند رشگزا یمعمو مجمع ن یباول را انیجر زین و نموده اعالم

 قانون  نیا  147  ماده  برخالف  هک  یاشخاص  گزارش  اساس  بر  ای  بازرس  گزارش  افتیدر  بدون  یعموم  معجم  هکیصورت  در  -152  ماده

 چوجهیه به بیتصو نیا دهد قرار بیوتص مورد را تکشر  انیز و سود حساب  و ترازنامه و یدارائ صورت انددهش نییتع بازرسبعنوان
 .بود خواهد ساقط اعتبار درجهاز نداشته یقانون رثا

 دادن  از  ای  بدهند  گزارش  نتوانند یبعلل  بازرسان  از  نفر  چند ای  کی  ای  باشد  ردهکن  نیمع  بازرس  یعموم  مجمع  هکیصورت  در  -153  هدما
 خواهد انتخاب  تکشر  اساسنامه در مقرر بتعداد را سانبازر  ای بازرس نفعیذ هر یبتقاضا شهرستان دادگاه سیرئ نندک امتناعگزارش

 قابل ریغ نموردیا در شهرستان دادگاه سیرئ میتصم .دهند انجام یعموم مجمع لهیبوس بازرس تخاب ان تارا مربوطه فیوظا تا ردک
 .است تیاکش

 طبق شوندیم بکمرت خود فیوظا انجام در هک یتخلفات هب نسبت ثالث اشخاص و تکشر  مقابل در بازرسان ای بازرس -154 ماده
 .بود خواهند وارده خسارات  جبران مسئول یمدن تیبمسئول مربوط یعموم دقواع
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 .است یعاد یعموم مجمع با بازرس الزحمهحق نییتع -155 ماده

 .شود نفعیذ میمستق ریغ ای میمستق بطور ردیگیم انجام تکشر  حساب  به ای تکشر  با هک یالتمعام در تواندینم بازرس -156 ماده

 ت ک شر  هیسرما  در  راتییتغ -  8 بخش

 .داد شیافزا موجود سهام یاسم مبلغ بالبردن قیطر از ای و دیجد سهام صدور قیطر از توانیم را تکشر  هیسرما -157 ماده

 :است ریپذانکام ریز طرق از یکیب دیجد سهام یاسم مبلغ هیتأد -158 ماده

 .بنقد سهم یاسم مبلغ پرداخت -1

 .دیجد بسهام تکشر  از اشخاص شده حال ینقد  مطالبات  لیتبد -2

 .تکشر  هیابسرم دیجد مسها ارزش اضافه از حاصله دیعوا ای اندوخته ای نشده میتقس سود انتقال -3

 .بسهام قرضه اوراق لیتبد -4

 .است زمجا زین نقد ریبغ دیجد سهام یاسم مبلغ هیتأد خاص یسهام تکشر  در فقط - 1 بصرهت

 .است ممنوع هیبسرما یقانون هوختاند انتقال - 2 تبصره

 ن کمم ندک تعهد جادیا سهام انحباص یبرا هکیصورت در موجود سهام یاسم مبلغ بالبردن قیطر از هیسرما شیافزا -159 ماده
 .باشند موافق آن با سهام صاحبان هیلک هکآن مگر بود نخواهد

 ارزش اضافه بعنوان سهم یاسم مبلغ بر هعالو یمبلغ هکنیا ای بفروشد یاسم مبلغ برابر را دیجد سهام تواندیم تکشر  -160 ماده
 نیب نقدا   ای سازد منتقل باندوخته را شده فروخته سهام ارزش اضافه از حاصله دیعوا تواندیم تکشر  .ندک افتیدر دارانیخراز سهم
 .بدهد سابق سهام باناحبص دیجد سهام آن ازاء در ای ندک میتقس سابق سهام بانصاح
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 هیسرما  شیافزا  مورد  در  تکشر   بازرسان  ای  سزر اب  گزارش  قرائت  از  پس  رهیمد  ئتیه  شنهادیپ  به  العادهفوق  یعموم  مجمع  -161  ماده
 .ندکیم میتصم اتخاذ تکشر 

 هیتأد و دیجد هامس وشفر  به مربوط طیشرا ندکیم میتصم اتخاذ هیسرما شیافزا مورد در هک العادهفوق یعموم مجمع - 1 تبصره
 .ردک خواهد ذارگوا رهیمد ئتیه به آنرا نییتع اریاخت ای نییتع رانآ متیق

 امور درباره یگزارش شامل زین و هیسرما شیافزا لزوم هیتوج متضمن دیبا هیسرما شیبافزا راجع رهیمد تئیه شنهادیپ - 2 تبصره
 از یکاح باشد نگرفته میتصم قبل یمال سال یحسابها به نسبت یعموم مجمع عآنموق تا اگر و انیجر در یمال سالبدو از تکشر 

 .باشد رهیمد ئتیه شنهادیپ درباره نظر اظهار شامل دیبا بازرسان ای بازرس گزارش باشد قبل یمال سال یابتدا از تکشر  وضع

 هیسرما  ندک  تجاوز  سال  پنج  از  دینبا  هک  ینیمع  مدت   ظرف  هک  دهد  اجازه  رهیمد  ئتیه  هب  تواندیم  العادهفوق  یعموم  مجمع  -162  ماده
 .دهد شیافزا قانون نیا در ورکمذ طرق از یکیب ینیمع مبلغ زانیمتا را تکشر 

 را اتبر م ماهکی ظرف رثکحدا هیسرما شیافزا ساختن یعمل از پس نوبت هر در است لفکم حال هر در رهیمد ئتیه -163 ماده
 اطالع  جهت  ثبت  از  پس  تا  ندک  اعالم  تهاکشر   تبث  بمرجع  تکر ش  شده  ثبت هیسرما  بمقدار مربوط  قسمت  در  اساسنامهاصالح  ضمن
 .شود یآگه عموم

 .باشد رهیمد ئتیه یبرا هیسرما شیافزا اریاخت متضمن تواندینم تکشر  اساسنامه -164 ماده

 .بود نخواهد مجاز ینعنوا چیه تحت تکشر  هیسرما شیافزا است نشده هیتأد تماما   تکشر  یقبل هیماسر هک مادام -165 ماده

 انتقال و نقل قابل حق نیا و دارند تقدم حق ندکمال هک یسهام نسبت به تکشر  سهام صاحبان دیجد سهام دیخر در -166 ماده
 هک یروز  از مهلت نیا .بود نخواهد زرو  شصت از مترک نندک اعمال را ورکمذ تقدم حق توانندیم سهامداران آن یط هک یمهلت تاس
 .ودشیم شروع گرددیم نییتع یسینورهیپذ یبرا
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 رهیمد ئتیه به آنرا هاز اج ای ندکیم بیتصو دیجد سهام فروش قیطر از را هیسرما شیافزا هک العادهفوق یعموم مجمع -167 ماده
 یمیمتص نیچن هکآن بشرط ندک سلب آنان از دیجد سهام از یقسمت ای تمام یسیونرهیپذ به نسبت را سهام صاحبان تقدمحق دهدیم

 .بود خواهد باطل وگرنه گردد اتخاذ تکشر  بازرسان ای بازرس گزارش و رهیدمئتیه گزارش ائتقر  از پس

 و سهامداران از تقدم حق سلب و هیسرما شیافزا لزوم هیتوج بر مشتمل دیبا ماده نیا در ورکمذ رهیمد ئتیه گزارش - تبصره
 هک  یعوامل  و  سهام  نگونهیا  متیق  و  دداتع و  است شده  گرفته  ظرن  در  ابآنه  صیتخص یبرا دیجد سهام  هک  یاشخاصای شخص  یمعرف

 ئتیه  ارشزگ  در  هک  باشد  یجهات  و  عوامل  دییتأ  از  یکحا  دیبا  بازرسان  ای  بازرس  ارشگز  .باشد  استشده  گرفته  نظر  در  متیق  نییتع  در
 .است شده رکذ رهیمد

 گرید یبعض بنفع سهام صاحبان از یبعض از دیجد سهام یسینورهیپذ در تقدم حق سلب چنانچه 167 ماده مورد در -168 ماده
 تقدم  حق  سلب  بارهرد  یرأ  اخذ  در  ندارند  حق  است  شده  گرفته  نظر  در  بآنها  صیتخص  یبرا  دیجد  سهام  هک  یرانهامداس  ردیگیم  انجام

 سهام  یعموم  مجمع  مات یمتص  بودن  معتبر  جهت  لزم  تیثرکا  و  جلسه  تیرسم  نصاب   حد  احتساب در  .نندک  تکشر   سهامداران  ریسا
 .آمد نخواهد بحساب  ستا شده گرفته ظرن درآنها به صیتخص یبرا دیجد امسه هک یارانسهامد

 قیطر  از  مراتب  دیبا  دیجد  سهام  انتشار  قیطر  از  هیسرما  شیبافزا  راجع  میتصم  اتخاذ  از  پس  صاخ  یسهام  یتهاکشر   در  -169  ماده
 دیبا  یآگه  نیا  رد  برسد  سهام  نصاحبا  اطالعی  گرددیم  رنش  آن  در  تکبشر   مربوط  یهایهآگ  هک  یرالنتشار یثک  روزنامهدر  یآگه  نشر

 صاحب  هر  هک  یسهام  تعداد  و  سهم  ارزش  اضافه  مبلغ  مورد  حسب  و  دیجد  امسه  یاسم  مبلغ  و  هیسرماشیافزا  بمبلغ  مربوط  اطالعات 
 دیجد  سهام  یبرا  هکیصورت  در  .شود  رکذ  پرداخت  نحوه  و  یسینورهیپذ  مهلت  و  دارد  راآنها  دیخر  در  تقدم  حق  خود  سهام  نسبت  به  سهم

 .شد خواهد دیق یآگهدر طیشرا نیا یچگونگ باشد شده گرفته نظر در یخاص طیشرا

 نحو به یآگه دیبا دیجد سهام انتشار قیطر از هیسرما شیبافزا راجع میتصم اتخاذ از پس عام یسهام یتهاکشر  در -170 ماده
 در تقدم حق هک یسهام دیخر حق نامهیگواه افتیدر یبرا نامیب سهام نصاحبا هک شود دیق آن در و منتشر 169ماده در ورکمذ
 است شده دیق یآگه در و نییتع تکشر  طرف از هک یزکمرا به باشد روز ستیب از ترمک دینبا هک نیمع لتهم ظرف دارند آنرا دیخر

 .گردد ارسال یسفارش پست توسط دیبا دیرخحق یهانامهیگواه بانام سهام صاحبان یبرا .نندک مراجعه

 :باشد ریز ات کن بر مشتمل دیاب فوق ماده در ورکمذ سهم دیخر حق نامهیگواه -171 ماده
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 .تکشر  یاصل زکمر  و ثبت شماره و نام -1

 .تکشر  هیسرما شیافزا مبلغ نیهمچن و یفعل هیسرما مبلغ -2

 .آن ارزش اضافه مبلغ مورد حسب و سهم یاسم مبلغ رکذ با دارد آنرا دیرخ حق نامهیگواه دارنده هک یسهام نوع و تعداد -3

 .شود پرداخته آن در دیبا لزم وجوه هک یاسپرده اب سح مشخصات  و کبان نام -4

 .ندک استفاده نامهیگواه در مندرج دیخر حق از تواندیم نامهیگواه دارنده آن یط هک یمهلت -5

 .باشد شده مقرر یسینورهیپذ یابر  هک یگر ید طیشرا گونه هر -6

 .برسد بامضاء است مقرر تکشر  سهام اوراق یامضا یبرا هک یبیترت نابهم دیبا سهم دیخر حق نامهیگواه - رهبصت

 خود  دمتق  حق  از  هامس  صاحبان ای دباش  شده سلب  سهام  صاحبان  از  دیجد سهام  یسینورهیپذ  در  تقدم  حق  هکیصورت  در  -172  ماده
 .شد خواهد روختهف انیبمتقاض و عرضه دیدج سهام ماندهیقاب ای تمام مورد حسب نندکن دهاستفا مقرر مهلت ظرف

 یسینورهیپذ هیاعالم طرح ابتدا یعموم یسینورهیپذ یبرا دیجد سهام ردنک عرضه از قبل دیبا عام یمسها یتهاکشر  -173 ماده
 .نندک افتیدر دیرس و میتسل تهاکشر  ثبت عرجبم را دیجد سهام

 اتکن بر مشتمل و دهیرس تکشر  مجاز یامضا دارندگان یبامضا دیبا 173 ماده در ورکمذ یسینورهیپذ هیاعالم طرح -174 ماده
 :باشد ریز

 .تکشر  ثبت شماره و نام -1

 .آن یتهایالفع وعن و تکشر  موضوع -2

 .آن شعب ینشان باشد داشته یشعب تکشر  هکیصورت در و تکشر  یاصل زکمر  -3
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 .آن مدت  انقضاء خیتار باشد شده لیکتش محدود مدت  یبرا تکشر  هکیصورت در -4

 .هیسرما شیافزا از قبل تکشر  هیسرما مبلغ -5

 .آن ازات یامت و تعداد باشد شده منتشر متازم سهام اگر -6

 .تکشر  عامل ریمد و رهیمد ئتیه اعضاء املک تیهو -7

 .یعموم مجامع در سهام صاحبان یرأ حق و حضور طیشرا -8

 .هیتصف از بعد یدارائ میتقس و اندوخته لیکتش و دسو میتقس به راجع اساسنامه ت مقررا -9

 .بسهم قرضه اوراق لیتبد طیشرا و مهلت و است ردهک منتشر تکشر  هک بسهم لیتبد بلقا قرضه اوراق تعداد و مبلغ -10

 .بآن مربوط نات یتضم و است هدر ک منتشر تکشر  هک یاقرضه اوراق گرید انواع نشده بازپرداخت لغمب -11

 .است شده نیتضم تکشر  توسط هک ثالث اشخاص ونید مبلغ نیهمچن و تکشر  ونید مبلغ -12

 .هیسرما شیافزا مبلغ -13

 .اندردهک تعهد خود تقدم حق از استفاده با سهام صاحبان هک ید یجد سهام نوع و تعداد -14

 .یسینورهیپذ مهلت خاتمه و شروع خیتار -15

 .سهم ارزش اضافه مبلغ مورد حسب و شود تعهد دیبا هک یسهام نوع و یاسم مبلغ -16

 .شود تعهد دیبا یسینورهیپذ هنگام هک یسهام تعداد حداقل -17

 .شود پرداخته آن در دیبا لزم وجوه هک یاسپرده حساب  مشخصات و کبان منا -18
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 .شودیم نشر آن در تکشر  یهایآگه و اههیاطالع هکیرالنتشاریثک روزنامه نام رکذ -19

 ه یاعالم طرح مهیضم به دیبا است دهیرس یعموم مجمع بیبتصو هک تکشر  انیز و سود حساب  و ترازنامه نیرآخ -175 ادهم
 ردهکن میتنظ انیز و دوس حساب  و ترازنامه آنموقع تا تکشر  هکیصورت در و گردد میتسل تهاکشر  ثبت بمرجع دیجدسهام یسینورهیپذ

 .شود دیق یسینورهیپذ هیاعالمطرح در دیبا تهکن نیا باشد

 اجازه  یننوقا  مقررات   با  آنها  مندرجات   قیتطب  و  آن  ضمائم  و  یسینورهیپذ  هیعالما  طرح  وصول  از  پس  تهاکشر   ثبت  مرجع  -176  ماده
 .نمود دخواه ردصا را دیجد سهام یسینورهیپذ هیاعالمانتشار

 در  اقال   گرددیم نشر آن در تکشر  یهایآگه هکیرالنتشاریثک روزنامه بر هوعال دیبا دیجد سهام یسینورهیپذ هیاعالم -177 ماده
 داده قرار نمنداقعال دید معرض در دیآیم بعمل آن نزد در سهام تعهد هک یکناب در زین و شود یآگه گرید رالنتشاریثک روزنامه دو

 است دهیرس یعموم مجمع بیبتصو هک تکشر  انیز و سود ب حسا و ترازنامه نیآخر هک ودش دیق دیبا یسینورهیپذ هیاعالم در .شود
 .است آماده عالقمندان مراجعه یبرا تکشر  زکمر  در و تهاکشر  ثبت رجعم نزد در

 کبان به باشد مترک ماه دو از دینبا و است شده نیمع دیجد سهام یسینورهیپذ هیاعالم در هک یمهلت ظرف دارانیخر -178 ماده
 .ردک خواهند افتیدر دیرس و هیتأد شود پرداخته دیبا هک را یمبلغ و ردهک امضاء را امسهتعهد ورقه و مراجعه

 :آمد خواهد بعمل باشد ریز اتکن شامل دیبا هک سهم دیخر تعهد ورقه بموجب دیجد سهام یسینورهیپذ -179 ماده

 .تکشر  ثبت شماره و یاصل زکمر  و موضوع و نام -1

 .هیماسر شیافزا از قبل تکشر  هیسرما -2

 .هیسرما شیافزا مبلغ -3

 .آن صدور مرجع و دیجد سهام یسینورهیپذ هیاعالم انتشار اجازه خیتار و شماره -4

 .آن یاسم مبلغ و شودیم واقع تعهد مورد هک یسهام نوع و تعداد -5
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 .شودیم پرداخته آن در سهم یبها هک یحساب شماره و کبان نام -6

 .سینورهیپذ املک ینشان و تیهو -7

 .است مکحا زین دیجد سهم دیخر تعهد مورد در قانون نیا 15 و 14 مواد مقررات -180 ادهم

 ئتیه شده دیتمد مدت یانقضا از بعد دیتمد صورت در و است شده نیمع یسینورهیپذ یبرا هک یمهلت گذشتن از پس -181 ماده
 جهت را  مراتب  و  اعالم  و  نییتع  انرانندگکتعهد   از  کی  هر  سهام  دداتع  و  ردهک  یدگیرس  سانینو  رهیپذ  تعهدات   به  ماهکی  تا  ثرکحدا  رهیمد

 .ادد خواهد اطالع تهاکشر ثبت مرجع به یآگه و ثبت

 است  لفکم  رهیمد  ئتیه  باشد  هیسرما  شیافزا  زانیم  از  شیب  شده  یدار یخر  سهام  مقدار  یسینورهیپذ  اوراق  به  یدگیرس  از  پس  گاه  هر
 .بدهد مربوط کببان را شده یر ادیخر اضافه سهام وجه استرداد تورسد داریخر هر سهامتعداد نییتع ضمن

 تها کشر   ثبت  بمرجع  174  ماده  در  ورکمذ  یسینورهیپذ  هیاعالم  طرح  میتسل  خیتار  از  ماه  نه  تا  تکشر   هیسرما  شیافزا  هرگاه  -182  ماده
 است  شده میتسل بآن یسیونرهیپذ هیمالاع طرح هک تکشر  ثبت مرجع دیجد سهام سانینورهیپذ از کی هر بدرخواست دنرسثبت به

 ارسال است آمده بعمل آن در وجوه هیتأد و سهام تعهد هک یکببان و صادر تکشر  هیسرما شیافزا تثب عدماز یکحا یانامه یگواه
 نهوگ هر صورت نیا در .دارند مسترد را خود یپرداخت وجوه و مراجعه کببان اندردهک یسینورهیپذرا دیجد سهام هکیاشخاص تا داردیم

 .ردیگیم قرار تکشر  بعهده باشد شده دتعهای پرداخت تکشر  هیسرما شیافزا یار ب هکیانهیهز

 تها کشر  ثبت مرجع به ریز کمدار  مهیضم به اظهارنامه میتسل فقط خاص یسهام یتهاکشر  هیسرما شیافزا ثبت یبرا -183 ماده
 :بودخواهد یافک

 صورت  در و است داده رهیمد ئتیه به آنرا اجازه ای نموده بیتصو را هیسرما شیافزا هک هالعادفوق یعموم مجمع جلسه صورت -1
 .است داده قرار بیتصو مورد را هیسرما شیافزا هک رهیمد ئتیه جلسه صورت ریاخ

 .است دهیگرد نشر آن در قانون نیا 169 ماده در ورکمذ یآگه هک یاروزنامه از نسخه کی -2
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 در آن  موجبات و ازات یامت  شرح  دیبا  باشد  داشته  یازاتیامت  دیدج  سهام  هکیرتوص  در  و دیجد سهام  هیلک  فروش بر مشعر امهاظهارن  -3
 .شود دیق اظهارنامه

 نیا 82 ماده تیرعا با و دهیگرد لیتحو نقد ریغ قسمت تمام دیبا باشد نقد ریغ بصورت  هیسرما شیافزا از یقسمت هکیصورت در -4
 و تکشر  سهام صاحبان حضور با نموردیا در عادهلافوق یعموم مجمع باشد دهیرس العادهفوق یعموم مجمع بیبتصو قانون

 شودیم  مربوط  نقد  ریغ  آورده  به  هک  متقس  نآ  در  قانون  نیا  81  تیلغا  77  مواد  مقررات  تیرعا  و  شده  لیکتشدیجد  سهام  سانینورهیپذ
 .شود مهیضم هماد نیا در روکمذ باظهارنامه دیبا دهالعافوق یعموم مجمع جلسه صورت از نسخه کی و بود خواهد یالزام

 .باشد دهیرس رهیمد ئتیه هیلک بامضاء دیبا ماده نیا در ورکمذ یهااظهارنامه - تبصره

 و فیتوق و نیتأم .شود ینگاهدار  یمخصوص هسپرد حساب در دیبا شودیم هیتأد هیسرما شیافزا بحساب  هک یوجوه -184 ماده
 .تکشر  هیسرما شیافزا دنیرس ثبت به از پس مگر ستین نکمم تکشر  یهابحساب  ربوزموجوه انتقال

 حال ینقد  مطالبات  لیتبد قیطر از را تکشر  هیسرما شیافزا سهام صاحبان العادهفوق یمومع مجمع هکیصورت در -185 ماده
 دیخر هورق امضاء با شد خواهد صادر هیسرما شیافزا نگونهیا هجینت در هک ید یجد سهام باشد ردهک بیتصو تکشر از اشخاص هشد

 .ردیگیم مانجا باشند دیجد سهام یسینورهیپذ به لیما هک یارانکطلب توسط سهم

 .شود دیق دیبا 179 ماده 8 و 7 و 5 و 3 و 2 و 1 یبندها در مندرج ات کن 185 ماده در ورکمذ سهم دیخر ورقه در -186 ماده

 صورت  تهاکشر   ثبت  مرجع  در  هیاسرم  شیافزا  دنیرسان  ثبت  هب  موقع  رد  دیبا  یسینورهیپذ  انجام  از  پس  185  ماده  مورد  در  -187  ماده
 کر مدا و اسناد رونوشت مهیبضم است شده لیتبد تکشر  بسهام هک ار  سینورهیپذ ارانکبستان ، شده حال ینقد  مطالبات از یاملک

 و العادهفوق یعموم مجمع جلسه رت صو با همراه باشند هردک دییتأ آنرا صحت تکشر  بازرسان هک مطالبات  آنگونه هیتصف از یکحا
 .شود میتسل تهاکشر  ثبت بمرجع است شده افتیدر آن یبها و شده یدار یخر سهام نیا هیلک هکنیا بر مشعر رهیمد ئتیه اظهارنامه

 نقدا   دیبا هیسرما شیافزا هیلک ردیگیم صورت موجود سهام یاسم مبلغ بالبردن قیطر از هیسرما شیافزا هکیمورد در -188 ماده
 تهاتر  ای  پرداخته  ال  ک  مورد  حسب  رب  یسینورهیپذ  هنگام  دیبا  شودیم  صادر  هیسرما  شیافزا  قبال  در  هک  ید یجد  سهام  زینو  شود  تخداپر 

 .شود
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 رهیمد ت أیه شنهادیپ به تواندیم تکشر  العادهفوق یعموم مجمع 141 ماده در ورکمذ هیسرما یاجبار  اهشک بر عالوه -189 ماده
 سهام  صاحبان حقوق  یبتساو  هیاسرم  اهشک  اثر بر هکآن  بر  مشروط  ندک  میتصم  اتخاذ یار یاخت بطور  تکشر   هیسرما  اهشک  ردمو  رد

 .نگردد مترک قانون نیا 5 ماده در مقرر قلحدا از تکر ش هیسرما و نشود وارد یالطمه

 قیطر از هیسرما یار یتخا اهشک و ردیگیم صورت  سهام یاسم مبلغ ای تعداد اهشک قیطر از هیسرما یاجبار  اهشک - تبصره
 .در یگیم انجام آن بصاحب مسه هر افتهی اهشک مبلغ رد و یمتساو  تسببن سهامیاسم یبها اهشک

 ببازرس  العادهفوق  یمعمو  مجمع  لیکتش  از  قبل  روز  پنج  و  چهل  حداقل  دیبا  هیسرما  اهشکب  راجع  رهیمد  أت یه  شنهادیپ  -190  ماده
 .گردد میتسل تکشر  نبازرسا ای

 و انیجر در یمال سال بدو از تکشر  امور درباره یگزارش شامل نیهمچن و هیسرما اهشک لزوم هیتوج متضمن دیبا مزبور شنهادیپ
 قبل یمال سال یداابت از تکشر  وضع از یکحا باشد نگرفته میتصم قبل یمال سال یبحسابها نسبت یعموممجمع آنموقع تا اگر

 .باشد

 یعموم مجمع به یشر گزا یط را خود نظر و داده قرار یدگیرس مورد را رهیمد أت یه هادنشیپ تکشر  زرسانبا ای بازرس -191 ماده
 .گرفت خواهد میتصم بازرس گزارش استماع از پس یعموم مجمع و نمود خواهدمیتسل العادهفوق

 در ماهکی ظرف ثرکحدا اهشک درباره را یوممع مجمع میتصم دیبا هیسرما یار یاخت اهشکب اقدام از قبل رهیمد أت یه -192 ماده
 .ندک یآگه گرددیم نشر آن در تکبشر  مربوط یهایآگه هک یرالنتشار یثک همروزنا و یرسم روزنامه

 از قبل آنها طلب منشاء هکیارانکبستان ای و قرضه اوراق دارندگان از کی هر تکشر  هیسرما یار یاخت اهشک مورد در -193 ماده
 اهشکب نسبت را خود اعتراض یآگه نیآخر نشر خیتار از ماه دو فظر  توانندیم باشد 192 ماده در ورکمذ یآگهنیآخر رشن خیتار

 .نندک میتقد بدادگاه تکشر  هیسرما

 طلب پرداخت نیتأم جهت تکشر  و شود صیتشخ وارد هیسرما اهشکب نسبت اعتراض دادگاه بنظر هکیصورت در -194 ماده
 .داد خواهد آن بپرداخت مکح دادگاه و شده حال نید آن نصورتیا در دنسپار  باشد یافک دادگاه بنظر هکیاقهیوث معترض
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 دادگاه یقطع مکح یاجرا خاتمه تا باشد شده یاعتراض هکیصورت در نیهمچن و 193 ماده در ورکمذ ماه دو مهلت در -195 ماده
 .است ممنوع هیسرمااهشک از تکشر 

 یط را مراتب دیبا تکشر  رهیمد ئتیه سهم هر افتهی اهشک مبلغ رد و تکشر  سهام یاسم یهاب اهشک یابر  -196 ماده
 آن در تکبشر  مربوط یهایآگه هکیرالنتشاریثک روزنامه در دیبا تکشر  هیاطالع .برساند سهم صاحبان هیلک باطالع یاهیاطالع

 .گردد لساار  یسفارش تسپ توسط بانامسهام صاحبان یبرا و شود منتشر گرددیم نشر

 :باشد ریز ات کن بر مشتمل دیبا 196 ماده در ورکمذ هیاطالع -197 ماده

 .تکشر  یاصل زکمر  ینشان و نام -1

 .هیسرما اهشک مورد در میتصم اتخاذ از قبل تکشر  هیسرما مبلغ -2

 .اهشک از پس سهم هر یاسم یبها ای ابدییم اهشک زانیم آن به سهم هر هک یمبلغ -3

 انجام  بازپرداخت  نیا  آن  در  هک  یمحل  و  شده  گرفته  نظر  در  سهم  هر  افتهی  اهشک  مبلغ  بازپرداخت  یبرا  هک  یمهلت  و  پرداخت  نحوه  -4
 .ردیگیم

 .است ممنوع تکشر  همان سطوت تکشر  سهام دیخر -198 ادهم

 ه یتصف و  انحالل - 9 بخش

 :شودیم منحل ریز موارد در یسهام تکشر  -199 ماده

 .باشد شده نکمم ریغ آن انجام ای داده مجاان است شده لیکتش آن یابر  هک را یموضوع تکشر  هکیوقت -1

 شده دیتمد اءقضنا از قبل مدت هکنیا مگر باشد شده یمنقض آنمدت  و دهیگرد لیکتش نیمع مدت  یبرا تکشر  هکیصورت در -2
 .باشد

 یستگکورش صورت  در -3
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 بدهد تکشر  بانحالل یرأ یتلع ربه سهام صاحبان العادهفوق یعموم مجمع هک موقع هر در -4

 دادگاه یقطع مکح صدور صورت  در -5

 .است یستگکورش به مربوط مقررات تابع یستگکورش صورت  در تکشر  انحالل -200 ادهم

 بخواهد دادگاه از را تکشر  انحالل تواندیم نفعیذ هر ریز موارد در -201 هدما

 ه کیرتصو  در  زین  و باشد  نگرفته  رتصو آن  موضوع انجام  جهت یدامقا  چیه تکشر   دنیرس ثبت  به از  پس  سالکی  تا  هکیصورت  در  -1
 .باشد شده متوقف سالکی از شیب مدت  در تکشر  یتهایفعال

 نیمع اساسنامه هک یخیتار از ماه ده تا یمال یسالها از کی هر یهابحساب  یدگیرس یبرا سالنه یعموم مجمع هکیصورت در -2
 .باشد نشده لیکتشاست ردهک

 ششماه بر زائد یمدت یط تکشر  عامل ریمد سمت نیهمچن و رهیمد ئتیه یاعضا از یبعض ای تمام سمت هکیرتوص در -3
 .دباشمانده یبالمتصد 

 لیکتش تکشر  انحالل مالعا جهت سهام صاحبان العادهفوق یعموم مجمع هکیصورت در 199 ماده دو و کی یبندها مورد در -4
 .ندهد تکشر  بانحالل یرا ای و نشود

 قانون نیا و اسنامهسا طبق هک یبمراجع مورد حسب بر بالفاصله دادگاه 201 ماده سه و ود و کی یبندها مورد در -202 ادهم

 .ندینما اقدام انحالل موجبات  رفع رد تا دهدیم ندکن تجاوز ششماه از ثرکحدا هک یمتناسب مهلت دارنداقدام تیصالح
 .دهدیم تکشر  لبانحال مکح دادگاه نشود رفع انحالل موجبات  مقرر مهلت ظرف هکیصورت در

 مربوط  مقررات   تابع  هک  یستگکورش  مورد  در  مگر  .ردیگیم  انجام  قانون  نیا  مقررات   تیرعا  با  یسهام  تکشر   امور  هیتصف  -203  ماده
 .باشدیم یستگکبورش
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 د دهیم بانحالل یرأ هک یاعادهالفوق یعموم مجمع ای تکشر  اساسنامه هکآن مگر است تکشر  رانیمد با هیتصف امر -204 ماده
 .باشد تهشدا مقرر یگر ید بیترت

 ن یی تع  دارد  حق  نفعیذ  هر  ندکن  عمل  خود  بوظائف  یول  شده  نییتع  ای  باشد  نشده  نییتع  هیتصف  ریمد  علت  بهر  هکیصورت  در  -205  ماده
 نمض هدادگا را هیتصف ریمد ردیگیم صورت  دادگاه مکح بموجب تکشر  انحالل هک زین یموارد در بخواهد دادگاه از را هیتصفریمد

 .نمود خواهد نییتع تکشر  انحالل مکح صدور

 ر کذ هیتصف حال در عبارت  جا همه تکشر  نام دنبال در دیبا و شودیم محسوب  هیتصف حال در نحاللا بمحض تکشر  -206 ماده
 .دگرد دیق تکبشر  ربوطم یهایآگه و اوراق هیلک در هیتصف رانیمد ای ریمدنام و شود

 یعموم مجمع میتصم بموجب هکآن مگر ودب خواهد تکشر  یاصل زکمر  ینشان همان هیتصف رانیمد ای ریمد ینشان -207 ماده
 .باشد شده نییتع یگر ید ینشان دادگاه مکح ای العادهفوق

 موظف  هیتصف  رانیمد  و  ماند  خواهد  یباق  هیبتصف  وطبمر  امور  انجام  جهت  تکشر   یحقوق  تیشخص  هیتصف  رام  خاتمه  تا  -208  ماده
 تکشر   تعهدات   یاجرا  یبرا  هرگاه  و  باشندیم  تکشر   یدارائ  میتقس  و  مطالبات   وصول  و  اتتعهد  یاجرا  و  یجار   یارهاک  دادن  بخاتمه

 .داد خواهند انجام هیفصت رانیمد شود لزمید یجد معامالت 

 روز پنج ظرف دیبا قانون نیا 207 ماده تیرعا با آنها ینشان و هیتصف رانیمد ای ریمد یاسام و انحالل هب راجع میتصم -209 ماده
 هک یرالنتشار یثک زنامهو ر  و یرسم روزنامه در عموم اطالع یبرا ثبت از پس تا شود اعالم ت کشر  ثبت بمرجع هیتصفرانیمد طرف از

 روزنامه رالنتشاریثک روزنامه از منظور هیتصف مدت در شود یآگه گرددیم رشن آن در تکبشر  مربوط یهایآگه و هاهیاطالع
 .است شده نییتع انحالل از قبل یعادیعموم مجمع نیآخر توسط هک است یشار ترالنیثک

 .تسا بالاثر ثالث اشخاص به نسبت باشد نشده اعالن و دهینرس ثبت به هک مادام تکشر  انحالل -210 ماده

 هیتصف رانیمد  .شودیم  روعش  تکشر   هیتصف  و  افتهی  خاتمه  تکشر   رانیدم  ت ارایاخت  هیتصف  رانیمد  ای  ریمد  نییتع  خیتار از  -211  ماده
 .شوند دارعهده را تکشر  هیتصف امر بالفاصله گرفته لیتحو را تکبشر  طمربو اسناد و اوراق و دفاتر و اموالهیلک دیبا
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 یدعو  طرح قیطر از یحت هیتصف امر جهت را لزم ارات یختا هیلک و بوده هیتصف حال در تکشر  ندهینما هیتصف رانیمد -212 هدما
 ردنک محدود .ندینما نییتع لیکو  یدعاو  از دفاع و یدعاو  طرح یبرا توانندیم و باشندیم دارا سازش حق و یداور  به ارجاع و

 .استنکیلمانک و باطل هیتصف نار یمد اراتیاخت

 درجه تا دوم و اول طبقه از آنها باقارب ای و هیتصف رانیمد ای ریبمد بعضا   ای الک هیتصف حال در تکشر  یدارائ انتقال -213 ماده
 .بود خواهد باطل ردیگ انجام ماده نیا مفاد برخالف هک یانتقال و نقل هر .تاسممنوع چهارم

 خاتمه هیتصف امر هیتصف رانیمد تیمأمور انیپا تا اگر .ندک تجاوز الس دو از دینبا هیتصف رانیمد ای ریمد تیمأمور مدت  -214 ماده
 نددا خاتمه یبرا هک را یاضاف مهلت تکشر  امور هیتصف افتنین خاتمه جهات  و علل رکذ اب دیبا هیتصف رانیمد ایریمد باشد افتهین

 دهیرسان  سهام  صاحبان  یعموم  مجمع  اطالعب  اندرفتهگ  نظر  در  هیتصف  بامر  دادن  انیپا  جهت  هکرا  یر یتداب  و  دانندیم  لزم  هیتصف  بامر
 .شوند تارخواس را خود تیمأمور مدت  دیتمد

 ماده  در مندرج طیشرا تیرعا با آنان تیمأمور ت مد دیتمد باشند شده نییتع دادگاه توسط هیتصف رانیمد ای ریدم هرگاه -215 ماده
 .بود خواهددادگاه با 214

 .باشندیم عزل قابل است ردهک انتخاب  را آنان هک یمرجع همان توسط هیتصف رانیمد ای ریمد -216 ماده

 با را تکشر  سهام صاحبان یعاد یعموم مجمع هسال همه دیبا هیتصف رانیمد است هتفاین خاتمه هیتصف امر هک مداما -217 ماده
 و ترازنامه و منقول ریغ و منقول یدارائ صورت  ردهک دعوت  است شده ینیبشیپ اساسنامه و قانون در هکیفاتیتشر و طیشرا تیرعا

 .نندک  میتسل  ورکذم  یعموم  بمجمع  اندداده  انجام  موقع  نآ  تا  هکیاعمال  از  یکحا  یارشگز  مهیبضم  را  خود  اتیعمل  انیز  و  سود  حساب

 نیمع  ناظر  چند  ای  کی  هیتصف  دوره  یبرا  سهام  صاحبان  یعموم  مجمع  میتصم  ای  تکشر   اساسنامه  بموجب  هکیصورت  در  -218  ماده
 .ندک میلست سهام صاحبان یعاد یعموم معبمج را خود گزارش ردهک یدگیرس هیتصف رانیمد ات یبعمل دیبا ناظر باشد شده

 عمل  فیلکت  نیبا  هیتصف  رانیمد  هرگاه  .است  هیتصف  رانیمد  عهدهب  موارد  هیلک  در  یعموم  مجامع  دعوت  هیتصف  مدت   در  -219  هدما
 نشده  نیمع  ای  ینیبشیپ  ناظر  ای  ندکن  عمل  خود  فیلکت  به  زین  ناظر  هکیصورت  در  و  بود  خواهد  یعموم  مجمع  بدعوت   لفکمناظر  نندکن

 .داد خواهد یعموم مجمع لیکبتش مکح نفعیذ هریااضتق به هدادگا باشد
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 .نندک اطالع سبک هیتصف مدت  در حسابها و اتیعمل از تکشر  انحالل از قبل زمان مانند دارند حق سهام صاحبان -220 ماده

 از  قبل  انزم  انندم مجامع  تیثرکا  و اب صن  حد طیشرا  و  یعموم  معامج  لیکتش  و  بدعوت  راجع مقررات  هیتصف  مدت  در  -221 ماده
 روزنامه در دیبا نندکیم منتشر سهام صاحبان یبرا هیتصف رانیمد هکیاهیاطالع و دعوتنامه گونه هر و شود تیرعا دیبا انحالل

 .شود منتشر گرددیم درج آن در تکبشر  مربوط یهایآگهو هاهیاطالع هک یلنتشار ار یثک

 باشند یم خود یارهاک گزارش میتسل و یعموم مجامع بدعوت  لفکم هیتصف رانیمد قانون نیا بوجبم هکیموارد در -222 دهام
 شده  لیکتش  هکنیا ای  و  نگردد  لیکتش  یول  شده  دعوت   قانون  نیا  در  ررقم فاتیتشر تیرعا با مرتبه  دو  نظر مورد  یعموممجمع  هرگاه

 ی رالنتشار یثک روزنامه در را قانون نیا 217 ماده در مقرر یابهاسح صورت  و خود گزارش دیبا هیتصفرانیمد ردیگب میتصم نتواند و
 .نندک منتشر نداراسهام عموم اطالع یبرا گرددیم درج آندر تکبشر  مربوط یهایآگه و هاهیاطالع هک

 میستق سهام نسبت به سهام صاحبان نیب ستین اجیاحت مورد هیتصف مدت  در هک تکشر  ینقد  یدارائ از قسمت آن -223 ماده
 .باشد شده موضوع است دهینرس آن هیتأد موعد هنوز هک یونید معادل و ملحوظ ارانکنتابس حقوق هکآن بشرط شودیم

 به سهام یاسم مبلغ بازپرداخت بمصرف بدوا   تکشر  یدارائ ونید هیلک هیتأد و تعهدات انجام و هیتصف ختم از پس -224 ماده
 سهامداران   نیب  سهام  نسبت  به  باشد  تکسا  اساسنامه  هکیتصور   در  و  تکشر   اساسنامه  در  رمقر   بیبترت  ازادم  و  دیرس  خواهد  سهامداران

 .شد خواهد میتقس

 هیتصف شروع هکآن مگر ستین نکمم آن از پس خواه و هیتصف مدت  در خواه سهام صاحبان نیب تکشر  یدارائ میتقس -225 ماده
 یهایآگه و هاهیاطالع هک یرالنتشار یثک روزنامه و یرسم روزنامه در هماکی بفاصله مرتبه هر و مرتبه سه قبال ارانکبستاندعوت  و

 .شداب گذشته یآگه نیاول انتشار خیتار از شماهش لاقل و شده یآگه گرددیم درج آن در تکبشر  مربوط

 .اندردهکن افتیدر را خود طلب هک داد خواهد قرار یارانکبستان خسارات  مسئول را هیتصف رانیمد 225 ماده از تخلف -226 ماده

 در و دهیرس ثبت به تا دارند اعالم تهاکشر  ثبت بمرجع را مراتب هیتصف ختم از پس ماهکی ظرف لفندکم هیتصف رانیمد -227 ماده
 از تکشر  نام و شود یآگه گرددیم درج آن در تکبشر  مربوط یهایآگه و هاهیاطالع هک یرالنتشار یثک روزنامه و یرسمروزنامه

 .ددگر  فحذ یتجارت ثبتدفتر و تهاکشر  ثبت دفتر

https://dadbazar.com/
https://twitter.com/ekhtebarcom
https://www.facebook.com/ekhtebar
https://instagram.com/ekhtebar
https://telegram.me/ekhtebar
https://ekhtebar.com


 

 

 

 

www.ekhtebar.com 

 یهاکبان از یکی دنز یمخصوص حساب  در است ماندهیباق هک را یوجوه دیبا هیتصف رانیمد هیتصف ختم اعالم از پس -228 ماده
 یط را تبمرا و میتسل کبان بآن زین اندردهکن فاءیاست را خود حقوق هک را یسهام صاحبان و ارانکبستان یاسام صورت و عیتود رانیا
 از دهسال انقضاء از پس .نندک مراجعه کببان خود طلب گرفتن یبرا تا برسانند نفعیذ اشخاص باطالع ماده همان در ورکمذ یهگآ

 اطالع با کبان طرف از و بوده بالصاحب مال مکح در باشد ماندهیباق کبان در هک هوجو از غمبل هر هیتصف ختم یآگه انتشار خیتار
 .شد دخواه منتقل دولت هبخزان محل شهرستان دادستان

 منظور نیبا بماند محفوظ هیتصف ختم اعالم خیتار از سال ده تا دیبا شده هیتصف تکشر  کمدار  و اسناد ریسا و دفاتر -229 ماده
 دهند  لیتحو  اتهکشر   ثبت  عبمرج  زین  را  ورکمذ  کمدار   و  اسناد  و  دفاتر  تهاکشر   ثبت  بمرجع  هیتصف  ختم  اعالم  مقارن  دیبا  هیتصف  رانیمد
 .باشد هآماد نفعیذ اشخاصمراجعه یار ب و ینگهدار  تا

 را تکشر  سهام صاحبان یعاد یعموم مجمع دیبا باشد داشته را ودخ سمت از استعفا قصد هیتصف ریمد هکیصورت در -230 ماده
 هیتصف  ریمد  نتواند  ای  نشود  لیکتش  مزبور  یعاد  یعموم  مجمع  هکیصورت  در  .دینما  دعوت   نیجانش  نییتع  و  خود  یاستعفااعالم  جهت

 را خود یاستعفا قصد هک است فلکم هیتصف ریمد باشد شده نییتع دادگاه توسط هیتصف ریمد هرگاهزین و ندک انتخاب  را ید یجد
  ب ی بترت او نیجانش هک یهنگام تا هیتصف ریمد یاستعفا حال هر در .بخواهد دادگاهاز را دیجد هیتصف ریمد نییتع و ندک اعالم بدادگاه

 .است نکیلمانک باشد نشده یآگه و تثبقانون نیا 209 هماد طبق مراتب و نشده اب تخان ماده نیا در ورکمذ

 ای محجور ای یوفمت هیتصف ریمد و باشند متعدد هیتصف رانیمد اگر هیتصف ریمد یستگکورش ای حجر ای فوت  صورت  در -231 ماده
 جهت  را  تکشر  یعاد  یعموم  مجمع  دیبا  ندهامیباق  هیتصف  رانیمد  ای ریمد باشد  هشد  انتخاب   تکشر   یعموم  مجمع  توسط  ستهکورش

 ای  نشود  لیکتش  مزبور یعاد  یعموم  مجمع  هکیصورت  در  و  ندینما دعوت   ستهکورش  ای محجور  ای  یمتوف هیفتص ریمد  نیجانش انتخاب 
 ستهکورش ای محجور ای یمتوف هیفتص ریمد هکیرتوص در ای ندک انتخاب را ستهکورشای محجور ای یمتوف هیتصف ریمد نیجانش نتواند
 را ستهکورش ای محجور ای یمتوف هیتصف ریمد نیجانش نییتع لفندکم ماندهیقبا هیتصف رانیمد ای ریمد باشد شده نییتع دادگاه توسط

 .بخواهند دادگاه از

 سطوت هیتصف ریمد هکیرتصو در هیتصف ریمد یستگکورش ای حجر ای فوت  صورت در باشد نفر کی بعهده را  منحص هیتصف امر اگر
 سهام صاحبان یعاد یعموم مجمع هک بخواهد تهاکشر  ثبت مرجع از تواندیم نفعیذ هر باشد شده انتخاب  تکشر یعموم مجمع
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 نتواند ای نگردد لیکتش مزبور یعاد یعموم مجمع هکیرتوص در و دینما دعوت  ورکمذ هیتصف ریمدنیجانش نییتع جهت را تکشر 
 هر باشد شده نییتع دادگاه توسط ستهکورش ای محجور ای یمتوف هیتصف ریمد هکیصورت در ای دینما انتخاب  را هیتصف ریمد نیجانش

 .بخواهد دادگاه از را نیجانش نییتع تواندیم نفعیذ

 تک شر   یحسابها - 10 بخش

 و  ازنامهر ت نیهمچن و سال انیپا در را تکشر  نوید و یدارائ صورت  یمال سال یانقضا از پس دیبا تکشر  رهیمد أت یه -232 ماده
 میتنظ مزبور یمال سال یط تکشر  یعموم وضع و تیفعال درباره یگزارش مهیبضم را تکشر  انیز و دسو ساب ح وردکعمل حساب 

 .دشو شتهاگذ بازرسان اریاخت در سالنه یعاد یعموم مجمع خیارت از قبل روز ستیب اقال دیبا ماده نیا در ورکمذ اسناد .ندک

 یمال سال در هک یابیارز یروشها و لکش همان دیبا تکشر  ترازنامه و انیز و سود حساب  و ردکعمل حساب  میتنظ در -233 ماده
 دشبا نظر مورد آن از قبل سال یابیارز یهاروش و لکش در یر یی تغ هکیصورت در نیا وجود با .شود تیاعر  است رفتهارکب آن از قبل

 و رهیمد أت یه بگزارش توجه با و آنها مالحظه با یعموم مجمع تا رددگ میتنظ یابیارز روش دو هرو لکش دو بهر ورکمذ اسناد دیبا
 .ردیبگ میتصم یشنهادیپ رات ییتغ به نسبت بازرسان

 ها اندوخته و کاستهال وضع از پس هکآن ولو شود تهفگر  نظر در لزم یهااندوخته و اموال کاستهال دیبا ترازنامه در -234 ماده
 .نباشد یافک ای نماند یباق میتقس قابل سود

 .گردد منظور ات کاستهال در دیبا گرید بعلل خواه و یفن رات ییتغ اثر بر خواه استعمال جهینت در خواه ثابت یدارائ ارزش آمدن نیپائ
 .گردد منظور لزم رهیذخ دیبا یاحتمال یهانهیهز و انهایز و یدارائ اقالم ریسا ارزش یاحتمالاهشک جبران یبرا

 .شود هآورد ترازنامه لیذ در مبلغ دیق با دیبا است ردهک نیتضم آنرا تکشر  هک یتتعهدا -235 ماده

 ات ثرکحدا دیبا هیسرما شیافزا یهانهیهز .شود کمستهل سود گونه هر میتقس از قبل دیبا تکشر  سیتأس یهانهیهز -236 ماده
 صادر هیسرما شیافزا جهینت در هک ید یجد سهام هکیصورت در .شود کمستهل آمده ملبع هانهیهز ونهگنیا هک یخیتار از سال پنج

 کمستهل ارزش اضافه نیا محل از توانیم را هیسرما شیافزا یهانهیهز باشد شده فروخته یاسم مبلغ زا شیب یمتیق به شودیم
 .ودمن
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 اتکاستهال  و  هانهیهز  هیلک  یمنها  یمال  سال  انمه  در  اصلح  درآمد  از  عبارتست  یمال  سال  ره  در  تکشر   خالص  سود  -237  ماده
 .هارهیذخ و

 بعنوان  140  ماده  طبق  بر  آن  ستمیب  کی  معادل  دیبا  قبل  یسالها  در  وارده  یهاانیز  وضع  از  پس  تکشر   خالص  سود  از  -238  ماده
 .است باطل ماده نیا برخالف میتصم هر .شود موضوع یقانون اندوخته

 یقانون اندوخته و قبل یمال یسالها یانهایز یمنها تکر ش یمال سال خالص سود از عبارتست میتقس قابل سود -239 ماده
 .است نشده میتقس هک قبل یسالها میتقس قابل سود الوهعب یار یاخت یهااندوخته ریسا و 238ماده در ورکمذ

 دیبا هک آنرا از یغمبل ددار  وجود میتقس قابل سود هکنیا احراز و یمال سال یهاحساب  بیتصو از پس یعموم مجمع -240 ماده
 هک  یهائاندوخته از یمبالغ هک  ردیبگ  میتصم  نداتو یم یعموم  مجمع  نیا  بر  عالوه  .نمود خواهد  نییتع  شود  میتقس  سهامصاحبان  نیب

 مورد غمبال هک شود دیق حا  یصر دیبا یعموم مجمع میتصم در صورت  نیا در شود میتقس سهام صاحبان نیب دارد اریختا رد تکشر 
 موهوم منافع شود میتقس قانون نیا مقررات تیرعا بدون هک یسود هر .گردد میتقسو برداشت دیبا هاختهدوان از کی دامک از رنظ
 پرداخت نحوه  خصوص در یعموم  مجمع  اگر  و  شودیم  نییتع  یعموممجمع   توسط میتقس  بلقا  سود  پرداخت نحوه  .شد  خواهد یتلق

 هشت  ظرف  دیبا  سهام  بصاحبان  سود  پرداخت  حال  هردر  یول  نمود  داهخو   نییتع  را  تپرداخ  نحوه  رهیمد  ئتیه  باشد  نگرفته  یمیتصم
 ردیپذ انجام سود میتقس به راجع یعموم عممج میتصم از پس ماه

 أتیه  پاداش  جهت  است  نکمم  هک  تکشر   یمال  سال  خالص  سود  از  ینیمع  نسبت  (134)  ماده  در  مقرر  طیشرا  تیرعا  با  -241  ماده
 رصددشش از خاص یسهام یتهاکشر  در و (%3) درصدسه از عام یسهام یتهاکشر  در دینبا هوجچ یهبه شود، گرفته رنظ در هر یمد

 عضو هر یبرا تواندینم پاداش نیا حال هر در .ندک تجاوز است، پرداخت قابل سهام صاحبان به سال همان در هک یسود (6%)
 .باشد شتریب رهیمد أت یه موظف یاعضا پاداش حداقل از رموظفیغ وضع هر یابر  و یو  هیپا حقوق سالکی معادل از موظف
 .است بالاثر و باطل باشد، ماده نیا مفاد با فالخم هک یمیتصم هرگونه و اساسنامه مقررات 

 قانون  (78)  ماده  در  مقرر  مکح  تابع  و  ستندین  رهیمد  أت یه  پاداش  خصوص  در  ماده  نیا  مقررات   مشمول  ،یدولت  یتهاکشر   -1  هر صتب

 .باشندیم 1386/ 7/ 8 وب صم یشور ک خدمات تیریمد
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 هیسرما  از  یبخش  ای  تمام  هک  تکشر   کی  از  شیب  در  همزمان  یحقوق  شخص  زا  یندگینما  به  ای  اصالتا    تواندینم  یفرد  چیه  -2  تبصره
 متخلف .شود انتخاب رهیمد أتیه عضو ای رعاملیمد سمت به است یردولتیغ یعموم مؤسسات ای نهادها ای دولت به متعلق آن

 .ودشیم ومکمح ورکمذ وجوه معادل ینقد  یجزا پرداخت به تکشر  به یافتیدر وجوه استرداد بر عالوه

 حسابداران گزارش تکشر  ترازنامه و انیز و سود یبحسابها هک است لفکم رهیمد أت یه عام یامسه یتهاکشر  در -242 ماده
 اسناد و دفاتر هیلک هک ندینما یگواه تکشر  یهاحساب  درباره نظر اظهار بر عالوه دیبا یرسم رانحسابدا .ندک مهیضمزین را یرسم

 طرف  از  شده  میتنظ  ترازنامه  و  انیز  و  سود  یهاحساب   و  داشته  رارق  آنها  اریاخت  در  لزوم  مورد  حات یتوضو  تکشر   یهااب سح  صورت   و
  .دهدیم نشان روشن و حیصحبنحو را تکشر  یمال وضع رهیمد أت یه

 اسفند  مصوب  میمستق یاتهایمال قانون هفتم لفص موضوع حسابداران ماده نیا در ورکمذ یرسم حسابداران از منظور - تبصره
 آنان یبرا یگر ید عنوان ای و ندک رییتغ یرسم حسابداران انتخاب نحوه و طیشرا قانون بموجب هکیصورت در و باشدیم1345 سال

 .بود خواهد زین ماده نیا رد ورکمذ حسابدارانشامل شود گرفته رظن در

 ی ئاجز  مقررات - 11 شخب

 دو بهر ای الیهزار ر ستیتا دو الیر هزار ستیب از ینقد  یجزا به ای سال دو تا ماه سه از یبیتأد حبسب ریز اشخاص -243 ماده
 :شد ندخواهومکمح مجازات 

 منتشر  یسینورهیپذ هیمالعا قانون نیا ت ار مقر  خالفر ب ای و ندک قیتصد را سهام یسینورهیپذ واقع خالف بر و عالما   هک سکهر  -1
 اعمال تقلب نقد ریغ آورده ارزش نییتع در ای  و ندک  میتسل تهاکشر  ثبت مرجع به تکشر  لیکتش از یکحا واقع فالخ کمدار ای و دینما

 .ندک

 .دنک دیق است شده پرداخت قعا  او  هک آنچه از شیب را شده پرداخت مبلغ سهم موقت نامهیگواه ای بانام سهم ورقه در سکهر  -2

 مطالب ای و دینما یخوددار  الک ای بعضا   ندک اعالم تهاکشر  ثبت بمرجع دیبا قانون نیا ررات مق طبق هک یمطالب اعالم از سکهر  -3
 .ددار  اعالم مزبور بمرجع واقع خالف

 .ند ک صادر باشد گرفته انجام مزورانه تکشر  تثب هکیصورت در ای و تکشر  دنیرس ثبت به از قبل را سهام قطعات  ای سهام سکهر  -4
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 ریغ  هیسرما  هیلک  لیتحو  زین  و  آن  درصد  پنج  و  یس  حداقل  هیتأد  و  هیسرما  هیلک  یسینورهیپذ  بدون  را  سهام  تطعاق  ای  هامس  سکهر   -5
 .ندک صادر نقد

 .ندک صادر نامیب موقت نامهیگواه ای نامیب سهام سهم یاسم مبلغ هیلک پرداخت از قبل سکهر  -6

 الیر150.000.000 تا  25.000.000به  25/12/1399ت وزیران مورخ به هیادر این بند به موجب مصوجزای نقدی مندرج 
 .تعدیل یافته است

 دو بهر ای الیر هزار پانصد تا الیر هزار پنجاه از ینقد  یجزا به ای سالکی تا ماه سه از یبیتأد بسحب ریز اشخاص -244 ادهم
 :شد واهندخومکمح مجازات 

 .گذارد فروش معرض به ای بفروشد ای ندک صادر یاسم مبلغ رکذ بدون سهام موقت نامهیگواه ای سهام عالما   سکهر  -1

 .گذارد فروش معرض به ای بفروشد باشد شده پرداخت آن یاسم مبلغ تمام هکآن از قبل را نامیب سهام سکر ه -2

 .گذارد فروش معرض به ای بفروشد باشد شده پرداخت آن یاسم لغمب درصد پنج و یس اقال هکآن از قبل را بانام سهام سکهر  -3

 الیر  200.000.000  تا  50.000.000به  25/12/1399ت وزیران مورخ به هیادر این بند به موجب مصوجزای نقدی مندرج 
 تعدیل یافته است

 مورد  حسب  بر  دینما لیتسه  را اتیعمل  آن  انجام  ای ندک  تکشر   244  دهما رد ورکمذ  اتیعمل از کی  هر  در  عالما   سکهر   -245  ادهم
 .شد خواهد ومکمح معاون ای کیشر بمجازات 

 ششماه  تا  ماه  ود  از  یبیتأد  بحبس  ریز  جرائم  از  کی  هر  ابکارت  صورت  در  یسهام  تکشر   هر  رهیمد  أت یه  اعضاء  و  سیرئ  -246  ماده
 :شد خواهند ومکمح ازات جم دو بهر ای الیر هزار صدیس تا هزار یس از ینقد  یجزا به ای

 از قبل ماه دو ای و نندکن مطالبه را تکشر  امسه یاسم مبلغ نشده پرداخت قسمت قانون نیا در مقرر مهلت ظرف هکیصورت در -1
 .ندیننما دعوت  هشد پرداخت مبلغ زانیم تا تکشر  هیسرما لیلقت جهت را العادهفوق یعموم مجمع ورکمذمهلت انیپا
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 .دهند اجازه آنرا صدور ای ردهک مبادرت قرضه اوراق بصدور تکشر  هیسرما هیلک پرداخت از قبل هکیصورت در -2

 الیر60.000.000 تا  30.000.000به  25/12/1399ت وزیران مورخ به هیادر این بند به موجب مصوجزای نقدی مندرج 
 تعدیل یافته است

 زبورم أت یه  جلسه  در  مقرر  مهلت اءقضنا  از  قبل رهیمد أت یه  اعضاء  از  کی هر  هکیصورت  در  246  ماده  کی بند  مورد  در  -247  ادهم
 رهیمد أت یه اعضاء ریسا طرف از اعالم نیبا و شود عمل یائزج تیمسئول سلب یبرا یقانون فیلکت به دیبا هک ندک اعالم حا  یصر

 ت یمسئول  سلب  .شد  نخواهد  شناخته  مجرم  است  ردهک  اعالم  را  یقانون  فیلکت  هک  رهیمد  أت یه  عضو  ندک  دایپ  تحقق  مر ج  و  نشود  توجه
 از را مراتب مزبور أت یه سهلج در ینونقا فیلکت اعالم بر عالوه رهیمد أتیه عضوهک نستیبا منوط رهیمد أت یه عضو از یجزائ
 نگردد  لیکشت  علت  بهر  رهیمد  أت یه  جلسات  هکیصورت  در  .دینما  اعالم  رهیمد  أت یه  اعضاء  از  کی  بهر  یرسم  اظهارنامه  ارسال  قیطر

 .است یافک رهیمدأت یه عضو از یجزائ تیمسئول سلب یبرا یرسم اظهارنامه ارسال قیطر از اعالم

 ینشان  و  نام  و  مجاز  یامضاها  بدون  را  یسهام  تکشر   قرضه  اوراق  انتشار  هیاطالع  ای  سهام  یسیونرهیپذ  هیاعالم  سکهر   -248  ماده
 .دش اهدخو  ومکمح الیر هزار یس تا ارزه ده از ینقد  یجزا به ندک منتشر تکشر  رانیمدای نیمؤسس

 الیر60.000.000 تا  30.000.000به  25/12/1399ت وزیران مورخ به هیادر این بند به موجب مصوجزای نقدی مندرج 
 .تعدیل یافته است

 ای سهام یسینورهیپذ هیاعالم ردو بص یسهام تکشر  بهادار اوراق دیخر تعهد به مردم قیتشو یبرا تین سوء با سکهر  -249 ماده
 ای هیاعالم هیته جهت تین سوء یرو  از ای و دینما مبادرت  باشد ناقص ای نادرست اطالعات متضمن هک قرضه اوراقانتشار هیاطالع
 اقدامات  نیا  بر  یاثر   هرگاه  و  شد  خواهد  ومکمح  یالهبردار کب  شروع  مجازات  به  باشد  داده  قصنا  ای  نادرست  اطالعات  مزبور  هیاطالع
 .شد خواهد ومکمح مقرر بمجازات و بوده الهبردارک مکح در بکمرت دباش شده مترتب

 دو انقضاء از قبل و تکشر  شده ثبت هیسرما هیلک هیتأد از قبل هک عام یسهام تکشر  هر رهیمد أت یه اعضاء و سیرئ -250 ماده
 از ینقد  یجزا به ندینما قرضه اوراق بصدور رتادمب یعموم مجمع سطتو آن ترازنامه دو بیتصو و تکشر  ثبت خیتار از تمام سال

 .شد نداهو خ ومکمح الیر هزار ستیدو تا الیر هزار ستیب
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 الیر60.000.000 تا  30.000.000به  25/12/1399ت وزیران مورخ به هیادر این بند به موجب مصوجزای نقدی مندرج 
 .تعدیل یافته است

 اوراق  صدور  به  ادرت مب  قانون  نیا  56  ماده  مقررات  تیرعا بدون  هک  عام  یسهام  تکشر   هر  رهیمد  أت یه اعضاء  و  سیرئ  -251  ماده
 .شد خواهند ومکمح الیر هزار ستیدو تا الیر هزار ستیب از ینقد  یجزا و سال دو تا ماه سه از یبیتأد بحبس ندیبنما قرضه

 الیر 150.000.000 تا  25.000.000به  25/12/1399ت وزیران مورخ به هیادر این بند به موجب مصوجزای نقدی مندرج 
 .تعدیل یافته است

 اوراق  در  را  قانون  نیا  60  ماده  در  مندرج  ات کن  هک  یعموم  یسهام  تکشر   هر  عامل  ریمد  و  رهیمد  أت یه  اعضاء  و  سیرئ  -252  هدما
 .شد خواهند ومکمح الیر هزار ستیدو تا الیز هزار ستیب از ینقد  یجزا به ندیننما دیق قرضه

 الیر 60.000.000 تا  30.000.000به  25/12/1399ت وزیران مورخ به هیادر این بند به موجب مصوجزای نقدی مندرج 
 .تعدیل یافته است

 مجازات   دو  بهر ای  الیر  هزار  ستیدو  تا  هزار  ستیب  از  ینقد   یجزا  به  ای  سالکی  تا  ماه سه  از  یبیتأد  سببح  ریز  اشخاص  -253  ماده
 :شد خواهند ومکمح

 .بشود سهام صاحبان یعموم مجامع ت ساجل در تکشر  سهم دارنده حضور مانع عامدا   سکهر  -1

 صاحبان  یعموم مجمع در یرأ اخذ در قینطریبا ای و دنک یمعرف سهم ت قطعا ای سهم دارنده ار  خود رنگین و خدعه با سکهر  -2
 .دهد انجام یگر ید توسط ای شخصا   را ارکنیا هکآن از اعم دینماتکشر  سهام

 الیر 150.000.000 تا  25.000.000به  25/12/1399ت وزیران مورخ به هیادر این بند به موجب مصوجزای نقدی مندرج 
 .تعدیل یافته است
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 حباناص  یعاد  یعموم  مجمع  یمال  سال  هر  انیپا  از  پس  ماه  6  تا  ثرکحدا  هک  یسهام  تکشر   رهیمد  أت یه  ءضااع  و  سیرئ  -254  ادهم
 ستیب از ینقد  یجزا به ای ششماه تا دو از بحبس ندیننما میتسل و میتنظ بموقع را 232 ماده در مقرر کمدار  ای نندکندعوت  ار  سهام
 .شد خواهند ومکمح مجازات دو بهر ای الیر هزار ستیدو تا هزار

 الیر60.000.000 تا  30.000.000به  25/12/1399ت وزیران مورخ به هیادر این بند به موجب مصوجزای نقدی مندرج 
 .تعدیل یافته است

 یجزا  به  نندکن  میتنظ  99  ماده مطابق ار   مجمع  رد  نیحاضر  صورت  هک  یسهام  تکشر   هر  رهیمد  أت یه اعضاء  و  سیرئ -255  ماده
 شد خواهند ومکمح الیر هزار ستیدو تا هزارستیب از ینقد 

 الیر60.000.000 تا  30.000.000به  25/12/1399ت وزیران مورخ به هیادر این بند به موجب مصوجزای نقدی مندرج 
 .تعدیل یافته است

 قبل ماده در ورکمذ بمجازات  .ندکن میتنظ را 105 ماده در ورکمذ جلسه صورت هک یعموم مجمع هر سهیرئ أت یه -256 ماده
 .شد خواهد ومکمح

 باشند  ردهکن تیرعا را سهام نصاحبا یرأ بحق راجع مقررات  هک یوممع مجمع هر سهیرئ أت یه اعضاء و سیرئ -257 ماده
 .شد خواهند ومکمح 255 مادهدر ورکمذ بمجازات 

 :شد خواهند ومکمح سال سه تا سالکی از یبیتأد بحبس ریز اشخاص -258 ماده

 فعمنا مزور ترازنامه و یدارائ صورت  دباستنا ای ترازنامه و یدارائ صورت  بدون هک تکشر  عامل ریمد و رهیمد أت یه ءااعض و سیرئ -1
 .باشند ردهک میتقس سهام صاحبان نیب را یموهوم

 نحباابص تکشر  یواقع تیوضع داشتن پنهان بمنظور واقع ریغ ترازنامه هک تکشر  عامل ریمد و رهیمد أتیه اعضاء و سیرئ -2
 .باشند ردهک منتشر ای هارائ سهام
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 ای یشخص مقاصد یبرا تکشر  منافع برخالف را تکر ش اعتبارات  ای اموال هک تکشر  عامل ریمد و رهیمد أت یه اعضاء و سیرئ -3
 .دهند قرار استفاده مورد باشندیم نفعیذ آن در میمستق ریغ ای میمستق بطور خود هکیگرید مؤسسه ای تکشر  یبرا

 ای یشخص مقاصد یبرا تکشر  عمناف خالف بر خود ارات یاخت از تین سوء با هک تکشر  عامل ریمد و رهیمد أت یه اعضاء و سیئر  -4
 .نندک استفاده باشندیم نفعیذ آن در میمستق ریغ ای میمستق بطور خود هکیگرید مؤسسه ای تکشر بخاطر

 تکشر   بازرسان  انتخاب   هک  موقع  هر  در  را  سهام  صاحبان  یومعم  مجمع  ا  متعمد   هک  تکر ش  رهیمد  أت یه  یاعضا  و  سیرئ  -259  ادهم
 ششماه  تا  دو  از  بحبس  نندکن  دعوت  سهام  صاحبان  یعموم  بمجامع  را  تکشر   انبازرس  ای  و  ندیننما  دعوت  منظور  نیاب  ردیپذ  انجام  دیبا
 .شد خواهند ومکحم مجازات  دو بهر ای الیر هزار ستیدو تا هزارستیب از ینقد  یجزا ای

 الیر60.000.000 تا  25.000.000به  25/12/1399ت وزیران مورخ به هیادر این بند به موجب مصوجزای نقدی مندرج 
 .است یافته تعدیل

 یکمدار  و اسناد ای بشوند تکشر  بازرسان فیوظا انجام مخل ای مانع عامدا   هک عامل ریمد و رهیمد أت یه اعضاء و سیرئ -260 ماده
 ست یب از ینقد  یزاجب ای سال دو تا ماه سه از یبیتأد بحبس ندهند قرار بازرسان اریاخت در است لزم آنها فیوظا انجام یبرا هک را

 .شد خواهند ومکمح مجازات  دو بهر ای الیر هزار ستیدو تا الیر رهزا

 الیر 150.000.000 تا  25.000.000به  25/12/1399ت وزیران مورخ به هیادر این بند به موجب مصوجزای نقدی مندرج 
 .تعدیل یافته است

 ه کیصورت در ای هیسرما شیافزا دنیرس ثبت به از قبل هک یسهام تکشر  هر عامل ریمد و هر یمد أت یه اعضاء و سیرئ -261 ماده
 ی جزا  به  نندک  منتشر  و  صادر  دیجد  سهام  قطعات   ای  سهام  باشد  تهگرف  انجام  لزم  فات یتشر  تیرعا  بدون  ای  مزورانه  هیسرماشیافزا  ثبت
 و بصدور رتادمب سهام یاسم مبلغ یتمام پرداخت از قبل هکیرتوص در و .شد خواهند ومکمح الیرهزار صدکی تا هزار ده از ینقد 

 هزار ستیدو تا هزار ستیب از ینقد  یجزا به و ششماه تا هما دو از یبیتأد بحبس ندیبنما دیجد سهام قطعات  ای دیجد سهام انتشار
 .شد خواهند ومکمح الیر
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 تا  30.000.000به  در هر دو صورت  25/12/1399ت وزیران مورخ به هیادر این بند به موجب مصوجزای نقدی مندرج 
 .تعدیل یافته است الیر60.000.000

 هزار  ستیب  از ینقد   یجزا به  بشوند  ریز جرائم  بکمرت  هک  یمسها  تکشر  هر  عامل  ریمد  و  رهیمد  أت یه اعضاء  و سیرئ  -262  ماده
 :شد خواهند ومکمح الیر هزارستیدو تا

 را سهام صاحبان تقدم حق است شده ینیبشیپ قانون نیا در هکیموارد یباستثنا تکشر  هیسرما شیافزا قعمو در هکیصورت در -1
 بصاحبان  شود  گرفته  نظر  در  دیبا  دیجد  سهام  یسینورهیپذ  جهت  هک  را  یلتمه  ای  و  نندکن  تیرعا  دیجد  سهام  دیخر  و  یسینورهیبپذ  نسبت
 .ندهند سهام

 نسبت را قرضه اوراق هوننگیا دارندگان حقوق باشد ردهک منتشر سهم با ضیعوت قابل قرضه اوراق قبال  تکشر  هکیصورت در -2
 تکشر   سهام  با  ضیتعو  قابل  قرضه  اوراق  لیقب  نیا  آن  یط  هکیمدت  انقضاء  از  قبل  ای  نگرفته  نظر  در  تکشر   سهام  با  آنهااوراق  ضیبتعو

 آنها غمبل بازپرداخت ای قرضه اوراق ضیتعو ای لیتبد از قبل ای نندک منتشر مبسها لیتبد قابل ای ضیتعوقابل دیجد قرضه اوراق است
 منافع  میتقس نحوه در ای نندک ختهودنا میبتقس اقدام ای دهند اهشک سهام دیبازخر قیطراز راآن ای سازند کمستهل را تکشر  هیسرما

 .بدهند یراتییتغ

 الیر60.000.000 تا  30.000.000به  25/12/1399ت وزیران مورخ به هیادر این بند به موجب مصوجزای نقدی مندرج 
 .ته استتعدیل یاف

 نسبت سهام بانصاح از تقدم حق سلب یبرا عالما   هک یسهام تکشر  هر عامل ریمد و رهیدم ئتیه اعضاء و سیرئ -263 ادهم
 سال  سه  تا  اهششم  از  بحبس  نندک  قیتصد  را  نادرست  اطالعات   ای  بدهند  نادرست  اطالعات   یعموم  بمجمع  دیجد  سهام  یسینورهیبپذ

 .شد خواهند ومکمح تامجاز  دو بهر ای الیر ونیلیمکی تا الیرهزار صدکی از ینقد  یجزا به ای

 الیر 300/ 000/ 000 تا  100.000.000به  25/12/1399ت وزیران مورخ به هیادر این بند به موجب مصوجزای نقدی مندرج 
 .تعدیل یافته است
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 یجزا به نندکن تیرعا را ریز مقررات  ا  عالم هیسرما اهشک مورد در هک یسهام تکشر  هر رهیمد أت یه ءاعضا و سیرئ -264 ماده
 :شد خواهند موکمح الیر هزار ستیدو تا الیر هزارستیب از ینقد 

 .مسها صاحبان حقوق یتساو  تیرعا عدم صورت  در -1

 میتسل  تکشر   ببازرس  العادهفوق  یعموم  مجمع  لیکتش  از  قبل  روز  پنج  و  چهل  حداقل  هیسرما  اهشکب  راجع  شنهادیپ  هکیصورت  در  -2
 .باشددهنش

 ی رالنتشار یثک  روزنامه  و  یرسم  روزنامه  در  آن  شرائط  و  مهلت  و  هیسرما  اهشک  بیتصو  بر  دائر  یمعمو  مجمع  میتصم  هکیصورت  در  -3
 .باشد نشده یآگه گرددیم نشر آن در تکبشر  وطبرم اعالنات هک

 الیر60.000.000 تا  30.000.000به  25/12/1399ت وزیران مورخ به هیادر این بند به موجب مصوجزای نقدی مندرج 
 .تعدیل یافته است

 یانهایز اثر  بر  تکشر   هیسرما  نصف  از  شیب  رفتن انیم از  صورت در هک  یسهام  تکشر   هر  رهیمد  أت یه اعضاء  و  سیرئ -265  ادهم
 یرأ و شور مورد تکشر  بقاء ای انحالل عموضو تا ندیننما دعوت  را سهام انصاحب العادهفوق یعموم مجمع ماه دوتا ثرکحدا وارده
 ینقد  یجزا به ای ششماه تا ماه دو از بحبس ندیننما اقدام ورکمذ مجمع میتصم یآگه و تثب بهنسبت  ماهکی تا ثرکحدا و شود واقع

 .شد خواهند ومکمحمجازات  دو بهر ای الیر هزار صدکی تا هزار ده از

 الیر60.000.000 تا  30.000.000به  25/12/1399ت وزیران مورخ به هیادر این بند به موجب مصوجزای نقدی مندرج 
 .تعدیل یافته است

 تا  ماه دو از یبیتأد بحبس ندک عمل بآن و ردیبپذ یسهام تکشر  در را یبازرس سمت عالما   یقانون عمن دوجو با سکهر  -266 ماده
 .شد دخواه ومکمح مجازات  ود بهر ای الیر هزار صدکی تا هزار ستیب از ینقد  یجزا ای ششماه

 الیر60.000.000 تا  30.000.000به  25/12/1399ت وزیران مورخ به هیادر این بند به موجب مصوجزای نقدی مندرج 
 .تعدیل یافته است
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 خالف  طالعاتا  خود  یگزارشها  در  یعموم  جمعمب  تکشر   عاضباو  راجع  عالما    یسهام  تکشر   یبازرس  سمت  در  سکهر   -267  ماده
 .شد خواهد ومکمح سال دو تا ماه سه از یبیتأد بحبس ندک قیتصد را اطالعات  هنگونیا ای و بدهد قتیحق

 یبجزا  ای  ششماه  تا  ماه  دو  از  یبیتأد  بحبس  بشوند  ریز  جرائم  بکمرت  عالما    هک  یسهام  تکشر   هر  هیتصف  رانیمد  ای  ریمد  -268  ماده
 :دش خواهند ومکمح مجازات  دو بهر ای الیر هزار ستیدو تا هزار ستیباز ینقد 

 .نندکن اعالم تهاکشر  ثبت بمرجع را خود ینشان و نام و تکشر  بانحالل راجع میتصم انتخاب  از پس ماهکی ظرف هکیصورت در -1

 و  اموال تیوضع ردهکن دعوت  را تکشر  سهام صاحبان یعاد یعموم معجم هیفتص بامر شروع از پس ششماه تا هکیصورت در -2
 یعموم مجمع باطالع داندیم لزم هیتصف بامر دادن انیپا جهت هک را یمدت و تکشر  ورام هیتصف نحوه و تکشر  قروضو مطالبات 

 .نرسانند

 هک یفاتیتشر و طیشرا تیرعا با را تکشر  مسها نصاحبا یعاد یعموم مجمع ساله همه هیتصف امر خاتمه از قبل هکیصورت در -3
 انیز و سود حساب  و ترازنامه و منقول ریغ و منقول یدارائ ت صور  ردهکن دعوت  است شده ینیبشیپ تکشر  اساسنامهقانون نیا در

 .نندکن میتسل ورکمذ بمجمع اندداده انجام آنموقع تا هک یاعمال از یکحا یگزارش مهیبضم را خود ات یعمل

 .دهند ادامه خود ات یبعمل شوند خواستار را خود تیمأمور مدت دیتمد هکآن نبدو خود یتصد  دوره خاتمه در هکیصورت در -4

 .ندیننما اعالم تهاکشر  ثبت عبمرج را مراتب هیتصف ختم از پس ماهکی ظرف هکیصورت در -5

 ند یننما  عیتود  یرانیا  یهاکبان  از  یکی  در  یمخصوص  حساب  در  است  ماندهیباق  هک  را  یوجوه  هیتصف  ختم  اعالم  از  پس  هکیصورت  در  -6
 ختم  یآگه  یط  را مراتب  ردهکن میتسل  کبان  بآن  اندردهکن  فاءیاست  را خود حقوق هک  را  یسهام  صاحبان و  ارانکبستان  یاسام  صورت و

 .نرسانند نفعیذ اشخاص باطالع هیتصف

 الیر60.000.000 تا  30.000.000به  25/12/1399ت وزیران مورخ به هیادر این بند به موجب مصوجزای نقدی مندرج 
 .تعدیل یافته است

https://dadbazar.com/
https://twitter.com/ekhtebarcom
https://www.facebook.com/ekhtebar
https://instagram.com/ekhtebar
https://telegram.me/ekhtebar
https://ekhtebar.com


 

 

 

 

www.ekhtebar.com 

 ومکمح سال سه تا سال کی از یبیتأد بحبس شوند ریز جرائم بکمرت هک یسهام تکر ش هر نار یمد ای هیتصف ریمد -269 ادهم
 :شد خواهند

 مؤسسه ای تکشر  یبرا ای یشخص مقاصد یبرا ای تکشر  منافع برخالف را هیتصف حال در تکشر  اعتبارات ای اموال هکیصورت در -1
 .دهند قرار استفاده در مو باشندیم نفعیذ آن در میستقم ریغ ای میمستق بطور خودهک یگر ید

 یقروض ردنک موضوع و ارانکبستان حقوق تیرعا بدون ای نندک مبادرت  تکشر  یدارائ الانتق به 213 ماده برخالف هکیصورت در -2
 .ندینما میتقس سهام صاحبان نیب را تکشر  یدارائ دهینرس آن هیتأد موعدهنوز هک

 ی سهام   یتهاکشر   هب مربوط  تلفمخ مقررات - 12 بخش

 تکشر  انکار  از کی هر توسط هک یماتیتصم ای آن اتیعمل ای یسهام تکشر  لیکتش مورد در یقانون مقررات  هرگاه -270 دهما
 ناعال  دادگاه  مکبح  ورکمذ  مات یتصم ای  ات یعمل  ای تکشر   بطالن  نفعیذ  هر  بدرخواست  بنا  مورد  حسب بر  شودن تیرعا گرددیم  اتخاذ

 .ندینما  استناد  بطالن  نیا  به  ثالث  اشخاص  مقابل  در  توانندینم  تکشر   سهام  صاحبان  و  نرساباز   و  رانیمدو  نیمؤسس  نکیل  شد  خواهد

 نبطال موجبات  یبدو  مرحله در آن مات یتصم ای ات یعمل بطالن ای تکشر  بطالن مکح صدور از قبل هکیصورت در -271 ماده
 .ردک خواهد صادر را بطالن یدعوا سقوط قرار دادگاه شداب شده مرتفع

 نباشد شتریب ششماه از هک یلتهم خوانده بدرخواست ابن تواندیم است شده اقامه آن نزد بطالن یدعوا هک یدادگاه -272 ماده
 مقرر مهلت ظرف هکیصورت در.است بدادگاه دفتر از پرونده وصول خیتار ورکمذ مهلت یابتدا .دینما نییتع بطالن موجبات  رفع یبرا

 .ردک خواهد صادر یمقتض مکح هادگدا باشد نشده برطرف بطالن موجبات

 هستند  بطالن  مسئول  هکیسانک  تکشر   مات یتصم ای  اتیعمل بطالن  ای  تکشر   بطالن بر یعطق  مکح  صدور  صورت   در -273 ماده
 .است شده متوجه ثالث اشخاص و سهام بصاحبان بطالن آن از هک بود خواهند یتخسارا مسئول ا  متضامن

 ندک  نییتع  هیتصف  ریمد  وانبعن  را  نفر  چند  ای  کی  خود  مکح  ضمن  دیبا  دینمایم  صادر  را  تکشر   بطالن  مکح  هک  یدادگاه  -274  ماده
 .ندینما فهیوظ انجام قانون نیا مقررات  طبق بر تا
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 یاهیتصف رانیمد ای ریمد و شود نییتع دادگاه طرف از دیبا هیتصف ریمد تکشر  بطالن ای انحالل اثر بر هک مورد هر در -275 هماد
 حوزه   یستگکورش  امور  هیتصف  اداره  به  را  هیتصف  امر  دادگاه  نباشند  هیتصف  تیریمد سمت  بقبول  حاضر  اندشده  نییتع  دادگاه  طتوس  هک

 .دینمایم ارجاع خود

 .است دادگاه بعهده شودیم نییتع دادگاه توسط هک یاهیتصف رانیمد ای ریمد الزحمهحق نییتع - تبصره

 ای تخلف صورت  در توانندیم باشد تکشر  سهام مجموع پنجم کی حداقل آنها سهام عمجمو هک یاشخاص ای شخص -276 ماده
 ئتیه اعضاء از یبعض ای تمام ای سیرئ هیعل خود نهیبهز و تکشر  طرف از و بنام عامل ریمد ای و رهیمد ئتیه اعضاءو سیرئ ریتقص

 . نندک مطالبه آنها از را تکبشر  وارده خسارات  هیلک جبران و ندینما یدعو  اقامه عامل ریمد و رهیمد
 مکح یدادرس  نهیهز  پرداخت و  تکشر   خسارات جبران  به عامل ریمد ای  رهیمد  أتیه  اعضاء  از  کی  هر  ای  سیرئ  تیومکمح  صورت  در

 .شد خواهد مسترد یو  به ومکمح لغمب از شده پرداخت یدعو  ننده کاقامه طرف از هک یانهیهز و اجراءتکشر  بنفع
 .تاس آنان بعهده خسارات  و هانهیهز هیلک پرداخت یدعو  نندگانکمهاقا تیومکمح صورت  در

 یدعوا اقامه مورد در را سهام صاحبان حق انحاء از یبنحو  دینبا یعموم مجامع مات یتصم و اساسنامه مقررات  -277 ماده
 .دیانم محدود تکشر  رانیمد هیعل تیمسئول

 یعموم عمجم بیبتصو عموضو اول   هک شود لیدتب عام یسهام تکبشر  تواندیم یصورت در خاص یسهام تکشر  -278 ماده
 و  است شده مقرر عام یسهام یتهاکشر  یبرا هک باشد یزانیبم حداقل آن هیسرما ا  یثان باشد دهیرس خاص یسهام تکر شعادهالفوق

 بیبتصو  آن  ترازنامه  ود  و  گذشته  تکشر   ثبت  و  سیتأس  خیتار  از  تمام  سال  دو  ثالثا    .دهد  شیافزا  ورکمذ  زانیبم  را  خود  هیسرما  تکشر   ای
 ای میتنظ عام یسهام یتهاکشر  مورد در قانون نیا مقررات تیرعا با آن اساسنامه رابعا   .باشددهیرس سهام احبانص یعموم معجم

 .باشد شده اصالح

 بیوتص را تکشر  لیتبد سهام صاحبان العادهفوق یعموم مجمع هک یخیتار از ماهکی ظرف دیبا خاص یسهام تکشر  -279 ماده
 :ندک میتسل تهاکشر  ثبت بمرجع ریز کمدار  مهیبضم را العادهفوق یعموم مجمع جلسه صورت  است ردهک

 .است دهیرس العادهفوق یعموم مجمع بیبتصو و شده میتنظ عام یسهام تکشر  یبرا هک یااساسنامه -1
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 .باشد دهیرس یمسر  حسابدار دییبتأ هک 278 ماده در ورکمذ انیز و سود حساب  و ترازنامه دو -2

 بوده تکشر  منقول ریغ و منقول اموال هیلک میتقو متضمن هک تهاکشر  ثبت بمرجع کمدار  میتسل موقع در تکشر  یدارائ صورت  -3
 .باشد دهیرس یستر دادگ وزارت  یرسم ارشناسک دییبتأ و

 :باشد ریز ات کن رب مشتمل و دهیرس تکشر  مجاز یامضا دارندگان بامضاء دیبا هک تکشر  لیتبد هیاعالم -4

 .تکشر  ثبت شماره و نام -الف •
 آن یتهایفعال نوع و تکشر  موضوع -ب  •
 آن شعب ینشان باشد داشته یشعب تکشر  هکیصورت در و تکشر  یاصل زکمر  -ج •
 آن مدت  انقضاء خیتار باشد شده لیکتش محدود مدت  یبرا تکر ش هکیصورت در -د •
 .آن شده پرداخت مبلغ و تکشر  هیسرما -هـ •
 .آن ازات یامت و تعداد باشد شده منتشر ممتاز سهام اگر -و •
 .تکشر  عامل ریمد و رهیمد أت یه اعضاء و سیرئ املک تیهو -ز •
 .یعموم مجامع در سهام صاحبان یرأ حق و حضور طیشرا -ح •
 .اندوخته لیکتش و سود میتقس به راجع اساسنامه مقررات -ط •
 .است شده نیتضم تکشر  توسط هک ثالث اصخاش ونید مبلغ نیهمچن و تکشر  ونید مبلغ -ی •
 .گرددیم درج آن در تکشر  یهایآگه و هاهیاطالع هک یشار نترالیثک روزنامه نام رکذ -ک •

 ثبت  را تکشر   لیتبد قانون  نیا  با  آنها مندرجات  قیتطب  و  279  ماده  در  ورکمذ  کمدار  وصول  از  پس  تهاکشر   ثبت  مرجع -280  ادهم
 .نمود خواهد یآگه تکشر  نهیبهز را اتبر م و

 ترازنامه  دو  و  تکشر   امهاساسن  هک  شود  دیق  و  گردد  رکذ  تکشر   لیتبد  هیاعالم  مندرجات   هیلک  دیبا  تکشر   لیتبد  یآگه  در  -281  ماده
 منقول  اموال  و  تکشر   یدارائ  رت وص  نیهمچن  و  تکشر   لیتبد  به  نسبت  میتصم  تخاذا  از  قبل  سال  بدو  مربوط  آن  انیزو  سود  حساب   و
 بر عالوه دیبا تکشر  لیتبد یآگه باشدیم هادآم عالقمندان مراجعه یبرا تکشر  زکمر  در و تهاکشر  ثبت مرجع در آن منقول ریغ و

 .شود یآگه زین گرید رالنتشاریثک نامهروز  کی در اقال گرددیم درج آن در تکشر  یهایآگه هک یر نتشارالیثک مهروزنا
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 در هک را خود دیجد سهام دیبا شود لیتبد عام یسهام تکبشر  هیاسرم شیافزا با بخواهد هک خاص یسهام تکشر  -282 دهام
 .دینما عرضه یعموم یسینورهیپذ یبرا قانون نیا 184 ماده و 182 تیلغا 173 مواد تیاعر  با دیآیم بوجود هیسرماشیافزا جهیتن

 آنها  قیتطب  و  عام یسهام  تکبشر  خاص  یسهام  تکشر   لیتبد  به  وطمرب کمدار  و  تقاضا وصول از  پس نموردیا  رد  تهاکشر   ثبت  مرجع
 اجازه شود لیتبد عام یسهام تکبشر  یعموم یسینورهیپذ قیطر از هیسرما شیافزا با بتواند تکشر  هکیصورت در قانون مقررات با

 .گردد دیق مزبور نامهاجازه خیتار و شماره دیبا یسینورهیپذ هیاعالم در.ودمن خواهد صادر را سهام یسینورهیپذ هیاعالم انتشار
 

 ت کبشر  تواندینم تکشر  نشود هیتأد تماما   است شده ضهعر  قبل ماده رد ورکمذ بیبترت هک ید یجد سهام هکیصورت در -283 ماده
 .گردد لیتبد امع یسهام

 ت کشر  بصورت  قانون نیا یاجرا خیتار از سال سه ظرف دیبا قانون نیا بیتصو خیتار در موجود یسهام یتهاکشر  -284 ماده
 یتار تج  یتهاکشر   انواع  از  یگر ید  بنوع  ای  دهند  قیتطب  ننوقا  نیا  ت مقررا  با  را  خود  وضع  و  ندیدرآ  عام  یسهام  تکشر   ای  خاص  یسهام

 انحالل مقررات  لحاظ از و شد خواهند محسوب  منحل وال شوند لیتبد 1311 هما بهشتیارد مصوب  تجارت قانون در ورکمذ
 .بود خواهند  1311 بهشتیارد مصوب  تجارت  قانون مشمول

 اندنداده قیتطب  ونقان نیا  مقررات با را  خود  وضع سال  سه  ظرف  قانون  نیا  بیتصو  خیتار  در  موجود  یسهام  یتهاکشر   هکیهنگام  تا
 .بود خواهند خود اساسنامه مقررات  و 1311 بهشتیارد مصوب  تجارت  قانون در ورکمذ یسهام یاهتکبشر  مربوط مقررات  تابع

 و ثبت را مراتب قیتطب صحت احراز از پس تهاکشر  ثبت مرجع هک شودیم محقق یوقت نقانو نیا ات رر مق با تکشر  وضع قیتطب
 .شدبا ردهک یآگه تکشر  نهیبهز

 در  و ستین یگر ید نهیهز چگونهیه پرداخت مستلزم تکشر  هیسرما شیافزا عدم صورت  رد نمادهیا یاجرا یآگه نهیهز یباستثنا
 .شودیم هیسرما شیافزا زانیم شامل فقط بوطرم یهانهیهز هیسرما شیافزا صورت

 مقررات  با آنها ضعو قیتطب بمنظور قانون نیا بیتصو خیتار در موجود یسهام یتهاکشر  از کی هر نامهاساس رییتغ -285 ماده
 شیافزا مورد در مگر ردیگ صورت  تکشر  سهام صاحبان یعاد یعموم مجمع میتصم بموجب است نکمم استثنائا   قانون نیا

 و یعاد مجامع یبرا زمل  تیثرکا و نصاب  حد و لیکتش دعوت  بیترت .برسد العادهفوق یعموم مجمع بیبتصو دیبا هک هیسرما
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 یتهاکشر   مورد  در  1311  بهشتیارد مصوب   تجارت   قانون  مقررات   تابع  قانون  نیا مقررات   با  تکشر   وضع  قیبتط بمنظور  العادهفوق
 .باشدیم قانون نیا بیتصو خیتار در موجود یتهاکشر  معتبر اساسنامه نیهمچن و یسهام

 اول   دیبا ندیدرآ خاص یسهام تکشر  بصورت  وانندتب قانون نیا بیتصو خیتار در موجود یسهام یتهاکر ش هکنآ یبرا -286 ماده
 در ننوقا نیا راتمقر  تیرعا با را خود هیسرما ای است شده مقرر خاص یسهام یتهاکشر  یبرا هک باشد یزانیبم حداقلآنها هیسرما
 قانون نیا مقررات  با قیتطب بمنظور را خود اساسنامه ا  یثان .دهند شیزااف نازیم آن هب خاص یسهام تکشر  هیسرما شیافزا مورد

 نیا مقررات  با تکشر  وضع قیتطب صحت احراز از پس تهاکشر  ثبت مرجع .ندینما اعالم تهاکشر  ثبت بمرجع را مراتب ردهک اصالح
 .نمود خواهد یآگه تکشر  نهیبهز و ثبت را بمرات قانون

 اول دیبا ندیدرآ عام یسهام تکشر  بصورت بتوانند قانون نیا بیوصت خیتار در موجود یسهام یتهاکر ش هکآن یبرا -287 ماده
 مورد در نقانو نیا ات مقرر  تیرعا با را خود هیسرما ای است شده مقرر عام یسهام یتهاکشر  یبرا هک باشد یزانیبم آنها هیسرما

 تکشر   ثبت  از  سالکی  عام  یسهام  تکبشر   تکشر   لیتبد  خیتار  در  ا  یثان  .ندده  شیافزا  زانیم  آن  به  عام  یسهام  تکشر   هیسرما  شیافزا
 .دهند وفق قانون نیا مقررات با را خود اساسنامه ثالثا   .باشد دهیرس یعادیعموم مجمع بیبتصو آن ترازنامه کی و گذشته

 نیا مقررات با خود عوض قیبطت یبرا بخواهند قانون نیا بیتصو خیتار در موجود یسهام یتهاکشر  هکیصورت در -288 ماده
 یقبل شده  پرداخت مبلغ  نسبت  باشد  نشده  هیتأد آنها  یقبل  سهام  یاسم  مبلغ یتمام هکیصورت  در نندک  مبادرت   هیسرماشیبافزا  قانون
 امسه یاسم مبلغ درصد پنج و یس از تواندینم نسبت نیا حال هر در و تاس هیالرعالزم زین دیجد سهام ردوم در سهم بهر نسبت

 .ستین یالزام تکشر  یقبل هیسرما یتمام هیتأد مورد در قانوننیا 165ماده تیرعا نمادهیا در ورکمذ موارد در .باشد مترک

 لیتبد عام  یسهام  تکبشر   هیمارس  شیافزا  قیطر  از  بخواهند  هک  قانون  نیا  بیتصو  خیتار  در  ودموج  یسهام  یتهاکشر   -289  ماده
 عرضه  یعموم  یسینورهیپذ  یبرا  قانون  نیا  مقررات   تیرعا  با  دیآیم  بوجود  هیسرما  شیافزا  جهینت  در  هک  را  خود  دیجد  سهام  دیبا  شوند

 .ندینما
 هیدتأ قانون نیا مقررات طبق بر دیبا هک یمبلغ و نشود تعهد تماما   است هدش عرضه فوق بیترت به هک ید یجد سهام هکیصورت در

 .گردد لیتبد عام یسهام تکر بش تواندینم تکشر  نشود هیتأد گردد
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 شیبافزا  نمنظوریبا  و  شوند  لیتبد  عام  یسهام  تکبشر   بخواهند  هک  قانون  نیا  بیتصو  خیتار  در  موجود  یسهام  یتهاکشر   -290  ماده
 :ندینما میتسل تهاکشر  ثبت بمرجع را ریز کمدار  دیبا نندک مبادرت  هیسرما

 .است دهیرس العادهفوق ای یعاد یعموم مجمع بیبتصو عام یسهام تکشر  یبرا هکیااساسنامه -1

 .است داده قرار بیتصو مورد را هیسرما شیافزا هک العادهفوق یعموم مجمع جلسه صورت -2

 .تهاکشر  ثبت بمرجع کمدار  میتسل موقع در تکشر  یائدار  صورت -3

 .باشد دهیرس یدادگستر  وزارت  یرسم ارشناسک دییبتأ بوده تکشر  لو منق ریغ و منقول اموال هیلک میتقو متضمن دیبا رمزبو صورت

 .باشد شده میتنظ قانون نیا 174 ماده در مقرر بیبترت دیبا هک دیجد سهام یسینورهیپذ هیاعالم طرح -4

 .باشد دهیرس یرسم ربداحسا دییتأ و یعموم مجمع بیبتصو دیبا هک تکشر  انیز و سود حساب  و ترازنامه نیآخر -5

 هیاعالم انتشار اجازه قانون با آنها مندرجات  قیتطب و قبل ماده در ورکمذ کار مد وصول از پس تهاکشر  ثبت مرجع -291 ادهم
 .نمود خواهد صادر را دیجد سهام یسینورهیپذ

 تکبشر  یسهام تکشر  لیتبد و هیماسر شیافزا تحقق یبرا نقانو نیا 181 تیلغا 177 مواد در ورکمذ مقررات هیلک -292 دهام
 .شد خواهد دیق زین لیتبد موضوع هیسرما شیافزا رکذ ضمن مربوط یآگه در .است هیالرعالزم عام یسهام

 در  دیبا تکشر  تصور  هر در .شد خواهد عمل قانون نیا 182 ماده طبق بر هیرماس شیافزا تحقق عدم صورت  در -293 ماده
 .دهد قیتطب قانون نیا مقررات  با را خود وضع 284ماده در ورکمذ مهلت

 عام یمهاس یتهاکشر  هیسرما زانیبم حداقل آنها هیسرما هک ننوقا نیا بیتصو خیتار در موجود یمسها یتهاکشر  -294 ماده
 :نندک میتسل تهاکشر  ثبت بمرجع را ریز کمدار  دیبا شوند لیتبد ماع یسهام تکبشر  بخواهند و باشد قانون نیا در ورکمذ

 .است دهیرس العادهفوق ای یعاد یعموم مجمع بیبتصو عام یسهام تکشر  یبرا هکیااساسنامه -1
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 تکر ش منقول ریغ و منقول اموال هیلک میتقو متضمن دیبا هک تهاکشر  ثبت بمرجع کمدار  میتسل موقع در تکشر  یدارائ رت صو -2
 .باشد دهیرس یدادگستر  وزارت یرسم ارشناسک دییبتأ و بوده

 .شدبا دهیرس یرسم حسابدار دییتأ و یعموم مجمع بیبتصو دیبا هک تکشر  انیز و سود حساب  و ترازنامه نیآخر -3

 ریز ات کن بر لمشتم و دهیرس تکشر  مجاز امضاء دارندگان بامضاء دیبا هک عام یامسه تکبشر  یسهام تکشر  لیتبد هیاعالم -4
 :باشد

 .تکشر  ثبت شماره و نام -الف •
 .آن یتهایفعال نوع و تکشر  موضوع -ب  •
 .آن شعب ینشان باشد داشته یشعب تکشر  هکیصورت در و تکشر  یاصل زکمر  -ج •
 .آن مدت  انقضاء خیتار باشد دهش لیکتش محدود مدت  یبرا تکشر  هکیتصور  در -د •
 .نآ شده پرداخت مبلغ و تکشر  هیسرما -هـ •
 .آن ازات یامت و تعداد باشد شده منتشر ممتاز سهام اگر -و •
 .تکشر  عامل ریمد و رهیمد أت یه اعضاء و سیئر  املک تیهو -ز •
 .یعموم مجامع در سهام صاحبان یأر  حق و حضور طیشرا -ع •
 .اندوخته لیکتش و سود میتقس به راجع دیجد اساسنامه مقررات -ط •
 .است شده نیتضم تکشر  توسط هک ثالث اشخاص ونید لغبم نیهمچن و تکشر  ونید مبلغ -ی •
 .شودیم منتشر آن در تکشر  یهایآگه و هاهیاطالع هک یار رالنتشیثک زنامهرو  نام رکذ -ک •

 ت کشر   لیدبت  قانون  نیا  مقررات  با  آنها  مندرجات   قیتطب  و  قبل  ماده  در  ورکمذ  کر مدا  وصول  از  پس  تهاکشر   ثبت  عمرج  -295  ادهم
 .نمود خواهد یآگه تکشر  نهیبهز را مراتب و ثبت عام یسهام تکبشر  را یسهام

 هیاعالم  مندرجات   هیلک  دیبا امع  یامهس  تکبشر   نوناق  نیا  بیتصو  خیتار  در موجود  یسهام  یتهاکشر  لیتبد  یآگه  در  -296  ماده
 حساب  و  ترازنامه  نیآخر  و  منقول  ریغ  و  منقول  اموال  و  تکشر   یدارائ  صورت   و  تکر ش  اساسنامه  هک  شود  دیق  و  گردد  رکذ  تکشر   لیتبد
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 بر هعالو دیبا تکشر  لیدتب یآگه .باشدیم آماده عالقمندان مراجعه یبرا تکشر  زکمر  در و تهاکشر  ثبت مرجع در آن انیز و سود
 .شود یآگه زین گرید رالنتشاریثک روزنامه کی در اقال گرددیم درج آن در تکشر  یهایآگه هک یالنتشار  ریثک هوزنامر 

 ی تهاکشر  انواع از یگر ید بنوع نآ لیتبد ای قانون نیا مقررات  با یسهام تکشر  کی وضع قیتطب یبرا هکیموارد در -297 ماده
 میتسل ای تکشر  سهام انبصاح العادهفوق ای یعاد یعموم مجمع دعوت 1311 بهشتیارد مصوب  رت تجا قانوندر روکمذ یتجار 

 ای یعاد یعموم مجمع بدعوت  تکشر  آن رهیمد ئتیه اعضاء و سیرئ و باشد لزم تهاکشر  ثبت بمرجع یخاص کمدار  و اسناد
 الیر هزار ستیدو تا الیر هزار ستیب از ینقد  یجزا به دنیننما اقدام اتهکشر  ثبت بمرجع کمدار  و اسناد آن میتسل ای العادهفوق
 اشخاص و سهام بصاحبان تکشر  انحالل اثر بر هک باشندیم یخسارات جبران مسئول متضامنا   نیا بر عالوه و شد هنداخو  ومکمح

 .شودیم وارد ثالث

 الیر60.000.000 تا  30.000.000به  25/12/1399ت وزیران مورخ به هیابه موجب مصو ن بنددر ایجزای نقدی مندرج 
 .تعدیل یافته است

 حا  یصر مزبور  ئتیه  جلسه در مقرر مهلت  ضاءانق  از  قبل  رهیمد  أتیه  اعضاء  از  کی  هر  هکیصورت  در  297  ماده  مورد  در  -298  ماده
 ه ک رهیمد ئتیه عضو نشود توجه رهیمد ئتیه اعضاء ریسا طرف از اعالم نیا به و دشو عمل یقانون فیلکت به دیبا هک ندک مالعا
 منوط  رهیمد  ت أیه  عضو  از  یمدن  و  یجزائ  تیمسئول  لبس  .داشت  نخواهد  یندم  و  یجزائ  تیمسئول  است  ردهک  اعالم  را  یقانون  فیلکت

 بهر یرسم اظهارنامه ارسال قیطر از را مراتب مزبور أتیه جلسه در یقانون فیلکت براعالم هوالع رهیمد أتیه عضو هک نستیا به
 اظهارنامه ارسال قیطر از اعالم نگردد لیکتش علت بهر رهیمد أتیه جلسات  هکیصورت در .دینما اعالم رهیمد أتیه اعضاء از کی

 .است یافک رهیمد أت یه عضو از یمدن و یجزائ تیمسئول بسل یبرا یرسم

 انواع ریسا بر ناظر هک یسهام یتهاکبشر  مربوط 1311 بهشتیارد مصوب  تجارت  ننوقا مقررات  از قسمت آن -299 ماده
 .است یباق خود بقوت  تهاکشر  نآب نسبت باشدیم یتجار  یتهاکشر 

 و نیقوان در هکیبموضوعات نسبت فقط و باشند یم خود یهانامهاسسا و سیتأس نیقوان تابع یدولت یتهاکشر  -300 ماده
  .شوندیم قانون نیا مقررات  تابع هشدنرکذ آنها یهااساسنامه
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 یاضیعبدالله ر-یمل یس مجلس شورایرئ
 یف امامیجعفر شر-س مجلس سنایرئ

 24/12/1347مصوب  «از قانون تجارت یاصالح قسمت یحه قانونیال»پایان 

 ات یلک -1

 سهام صاحبان تیمسئول و شده میتقس سهام به آن هیسرما و لیکتش یتجارت امور یار ب هک است یتکشر  یسهام تکشر  -21 ادهم
 .تسا آنهابسهام محدود

 .شود دیق (یسهام) لمهک دیبا تکشر  اسم در -شد نخواهد دیق اءکشر  از کیچیه نام یسهام تکشر  اسم در -22 ماده

 .باشد اسمیب ای اسم با است نکمم سهام -23 ماده

 -گردد  بتاث  ا  قانون  آن  خالف  هکآن  مگر  شودیم  شناخته  کمال  آن  دارنده  و  مرتب  حامل  وجه  در  سند  صورت ب  ماسیب  سهام  -24  ماده
 .دیآیم بعمل اقباض و قبض به سهام نوع نیاانتقال و نقل

 تکشر  دفتر در ار  انتقال لیکو  توسط به ای شخصا   دیبا سهم صاحب برسد ثبت به تکشر  دفتر در دیبا اسم با سهام انتقال -25 ماده
 .دینما امضا و قیتصد

 از  یگر ید زیچ نقد وجه یبجا آن ازاء   در هک است یسهام ینقد  ریغ امهس -ینقد  ریغ ای باشد ینقد  است نکمم سهام -26 ماده
 .شود داده رهیغ و ازنامهیامتو ارخانهک لیقب

 .بود خواهد یاو تسم (هیتجز صورت  در) سهام قطعات  متیق نیهمچن و سهام متیق -27 ماده

 الیر پنجاه از رمتک دینبا سهام قطعات  ای سهام دنکن تجاوز الیر هزار ستیدو از یسهام یتهاکشر  هیسرما هکیصورت در -28 ماده
 .بود نخواهد الیر صدکی از مترک سهام قطعات  و سهام باشد الیر هزار ستیدو بر زائد هیسرما گاه هر و باشد
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 ای سهم هر ردک صادر توانینم (اسمیب ای بااسم از اعم) یموقت قیتصد ای سهام نشده لیکتش یسهام تکر ش هک مادام -29 ماده
 بدارندگان  هک  هستند  یخسارات  مسئول  متضامنا    نندگانکصادر   و  باطل  باشد  شده  داده  یسکب  تکشر   لیکتش  از  قبل  هک  یوقتم  قیتصد

 .است شده وارد اوراق لیقب نیا

 .داد انتشار اسمیب یموقت قیتصد ای اسمیب سهام توانینم نشده هیتأد سهام یاسم متیق رصدد پنجاه هکیزمان تا

 ه یبق هیتأد مسئول اندنپرداخته را خود سهام یاسم متیق درصد پنجاه هک یموقع تا دانردهک سهام اعیابت تعهد هکیسانک -30 ماده
 .باشد ردهک تعهد را هیبق پرداخت زین هیالقلمنت و ردهک منتقل یگر یبد را خود سهام چه اگر بود خواهند آن متیق

 هکنیا مگر بود نخواهد یبر  آن متیق هیبق هیتأد از است ردهک را یسهم اعیتبا تعهد هکیسک زین درصد پنجاه هیتأد از بعد -31 ماده
 .تاس هیبق آن هیتأد مسئول هیالمنتقل نصورت یا در هک باشد ردهک زیتجو آنراتکشر  اساسنامه

 از) هیتأد ریتأخ ات سار بخ وجه آن بر عالوه نپردازد را شده تعهد وجه مقرر موعد در و ردهک را یسهام اعیابت تعهد سک هر -32 ماده
 .شد خواهد ومکمح (ریتأخ مدت  بنسبت و سال در دوازده یصد  ارقر 

 صورت  در هک دارد مقرر یحت نموده اتخاذ یگر ید بیترت فوق ماده در ورکمذ باشخاص نسبت تواندیم تکشر  اساسنامه -33 ماده
 یحق چیه یتعهد  بسهام نسبت نندهکتعهد  و افتهی تکر بش قتعل عوضالب بابت آن از شده هیتأد مقدار سهام متیق هیبق هیتأد عدم

 نیآخر خیتار از و مطالبه دیرس قبض با توب کم لهیبوس مرتبه سه لاقل دیبا شده تعهد وجه پرداختنصورت یا در نکیل باشد نداشته
 عموق در دیبا ماده نیا دمفا آمد خواهد بعمل دیجرا در اعالن توب کم یبجا اسمیب سهام مورد در باشد شده یمنقض ماهکی توب کم

 .دینما امضاء آنرا لیذ متعهد و شده دیق تکشر  دفتر در حا  یصر تعهد

 پرداخته  هک  متیق  از  مقدار  آن  دیبا  است  نشده  هیتأد  امال  ک  آنها  متیق  هک  مادام  اسمیب  سهام  در  خواه  و  بااسم  سهام  در  خواه  -34  ماده
 بطور  هک رهیغ و ات ینشر و اعالنات  و حسابهاصورت  و اسناد گونه هر در است لفکم تکشر  وهالبع شود دیق سهم یرو  حایصر شده
 .ندک دیق حا  یصر است شده هیتأد هک را یآنقسمت و خود هیسرما زانیم دینمایم منتشرای صادر یچاپ ای یخط
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 ممتازة سهام باشد شده لیکتش نوناقنیا (74) ماده مطابق هک یعموم مجمع یرأ بموجب تواندیم یسهام تکشر  هر -35 ماده
  ن ی چن  تکشر   اساسنامه  هکنیبا  است  مشروط  سهام  نوع  نیا  جادیا  یول  باشد  داشته  یائیمزا  و  رجحان  سهام  ریبسا  نسبتهک  دهد  بیترت

 .باشد ردهک زیجوت را یاقدام

 ت کشر  لیکتش -2

 ماده در هکیبطور نینسخت از یکی دشویم لیکشت باشد شده نوشته نسخه دو در هک تنامهکشر  بموجب یسهام تکشر  -36 ماده
 .شد خواهد ضبط تکشر  یاصل زکمر  در یگر ید و تکشر  ریمد اظهارنامه مهیضم استمقرر (50)

 :بشود حیتصر آن در مخصوصا   لیذ اتکن هک باشد اساسنامة یدارا دیبا تکشر  -37 ماده

 .تکشر  یاصل زکمر  و اسم (1

 .تکشر  موضوع (2

 .شود لیکتش ینیمع مدت  یبرا تکشر  هکیتر صو در تکشر  مدت (3

 .سهام متیق مقدار و تکشر  هیسرما دارقم (4

 است نکمم لکش بچه اسمیب و سمباا مسها هکنیا نییتع و سهام از نوع هر عده (اسمیب ای است بااسم سهام هک) سهام نوع (5
 .باشد رفتهیپذ اساسا   لیتبد نیا هکیصورتدر شود لیتبد بهم

 .شیتفت و اداره یهائت یه (6

 .بسپارند تکشر  بصندوق دیبا تکشر  نرایمد هک را یسهام عده (7

 .یرأ اخذ و شور قهیطر و سهام صاحبان یرأ حق و یعموم مجمع بدعوت  راجع مقررات  (8

 .است لزم یمخصوص تیثرکا یعموم مجموع در آن قطع یبرا هک یلبمطا (9
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 .شود تیرعا دیبا آن میتقس و منافع حساب  یبرا هک یاصول نیهمچن و آن هب یدگیرس و انهیسال حساب صورت  بیترت طرز (10

 .اساسنامه رییتغ قیطر (11

 گاه هر بعالوه شدبا شده تعهد تکشر  هیسرما تمام هیتأد هکآن از بعد مگر شودینم محقق یسهام یهاتکشر  لیکتش -38 ماده
 نقدا   را سهام متیق ثلث اقلل دیبا ال و ندینما هیتأد را وجه تمام دیاب نندگانکتعهد  نباشد الیر پنجاه بر زائد آن قطعات ای سهام

 .باشد الیر 50 از مترک دینبا شودیم پرداخته هک یوجه حال هر در و بپردازند

 .شود لیتحو دیبا تماما   شده هدتع ینقد  ریغ سهام ازاء   در هک یزیچ -39 ماده

 مجمع  است  ینقد   هیسرما  ثلث  یقعوا  هیتأد  و  تکشر   هیسرما  پرداخت  تعهد  از  یکحا  هک  نوشتة  میتنظ  از  پس  دیبا  نیمؤسس  -40  ماده
 مقرر  (62) ماده بموجب هک را یئها (سریمک) مفتش نیهمچن و تکشر  یرهایمد نیاول مجمع نیا ندینما دعوت  را تکشر  یعموم

 .ندکیم نیمع تاس

 جلسه  در  یعموم  مجمع  دینما  مطالبه  خود  یبرا  یخاص  یایمزا  ای  دنک  اریاخت  ینقد   ریغ  سهم  نندگانکتعهد   از  یکی  گاه  هر  -41  ماده
 ای میتقو یقطع بیتصو در یگیم نظر تحت را شده مطالبه یایمزا موجبات  ای نموده ینقد  ریغ سهم میبتقو امر شودیممنعقد هک اول

 خواهد  دمنعق  دیجد  دعوت   حسب  بر  هک  یعموم  مجمع  گرید  جلسه  در  مگر  شودینم  واقع  ت کشر   لیکتشو  دیآینم  بعمل  ایمزا  موجبات 
 طبع  خصوص  نیا  در  یراپرت  جلسه  انعقاد  از  قبل  روز  پنج  لاقل  دیبا  شود  بیتصو  ایمزا  موجبات ای  میتقو  دوم  جلسه  در  هکنیا  یبرا  و  شد

 یعموم معجم جلسه و باشد حاضر نندگانکتعهد  ثلث دو تیثرکبا دیبا ورکمذ امور بیتصو شدبا شده عیتوز نندگانکتعهد  تمام نیب و
 را ینقد  هیسرما لک نصف و بوده حاضر اندردهک تعهد را ینقد سهام دیخر هک یائکشر  لک نصف عددا   هکنیا مگر بود هدنخوا یقانون
 یایمزا  ای  ینقد   ریغ  سهم  هکیموقع  در  انددهر ک  مطالبه  خود  یبرا  یخاص  یایمزا  ای  هستند  ینقد   ریغ  سهم  یدارا  هک  یسانک  باشند  دارا
 محسوب  تکشر   هیسرما  جزودر  است  یرأ  و  رهکمذا  موضوع  هک  ینقد   ریغ  هیسرما  از  قسمت  آن  ندندار   یرأ  حق  است  یرأ  عوموض  آنها

 تموق  بطور  مجمع نشده  ضرحا  ینقد  هیسرما  نصف  و ینقد   سهام  گاننند کتعهد   نصف  یعموم  مجمع  دوم  جلسه در  اگر  شد  نخواهد
 .شودیم ارترف (45) ماده ریاخ قسمت مطابق و گرفت خواهد میتصم

 .شود خارج تکشر  از تواندیم نندگانکتعهد  از کی هر نشود بیتصو و شده مطالبه هک یائیامز موجبات  ای ینقد  ریغ مسها گاه هر
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 .شود اقامه تقلب و ریتزو یدعو  بآنها نسبت ا  بعد هکنیا از ستین مانع فوق ماده در روکمذ مراتب بیتصو -42 ماده

 تیرعا باشد بخودشان متعلق منحصرا   و مشاعا   ینقد  ریغ یهاهیسرما هک شود منعقد یخاصشا نیب تکشر  گاه هر -43 ماده
 .دبو نخواهد لزم ینقد  ریغ سهام میبتقو راجع (41) مادهدر ورهکمذ بات یترت

 ن یباول بوطهرم اسناد با نموده هیته تکشر  نیمؤسس شود میتسل دیبا اداسن ثبت رهیبدا (50) ماده بموجب هک اظهارنامة -44 ماده
 .ندک نیمع آنرا سقم ای صحت مجمع تا ندینمایم میتقد یعموممجمع

 کی از دیبا دینمایم انتخاب  را نیمفتش و رهایمد نیاول و یرأ اظهار نیمؤسس اظهارات  صحت باب  در هک یعموم مجمع -45 ماده
 دارا را هیمارس نصف هک عدة یعموم مجمع در اگر -باشند دارا را تکشر  هیسرما نصف لاقل هک شود بکمر  سهامصاحبان عده

 اقلل  هکآن  از  پس  اگر  و  شودیم  دعوت   ید یجد  یعموم  مجمع  صورت   نیا  در  بود  خواهد  یموقت  مجمع  مات یتصم  نشدند  رحاض  باشند
 و نالاع سابق مجمع یموقت ماتیتصم یمحل دیجرا از یکی لهیبوس روز هشتبفاصله یمتوال دفعه دو مجمع انعقاد از قبل ماهکی

 هک شوند حاضر عدة دیجد مجمع در هکنیا بر مشروط شودیمیقطع مزبوره ت امیتصم نمود بیتصو را آن دیجد مجمع و شد منتشر
 .باشند دارا را تکشر  هیسرما ثلث لاقل

 .شد خواهد اعالن و نیمع هیعدل وزارت توسط ساله ههم ندینما نتشرم دیبا را فوق اعالنات  هک ید یجرا -تبصره

 مدت  یبرا  منتها  رانیمد  و اول  سال  یبرا  نیمفتش  ندکیم  انتخاب   را  تکشر   نیمفتش و  رهایمد  نیاول  فوق  یعموم  مجمع  -46  ادهم
 از ریغ تکشر  ساسنامها هکآن مگر ودنم انتخاب  مجددا   سال چهار مدت  انقضاء   از پس توانیم را رهایمد شوندیمنیمع سال چهار

 یر یمد مدت نباشد یعموم مجمع بیبتصو ولکمو  آنها نییتع اساسنامه مقررات  حسب بر هکیرتصو در یول باشد داشته مقرر نیا
 .بود نخواهد سال دو از شیب آنها

 در آنها یقبول ندینما فهیوظ امانج قبول اندشده انتخاب یعموم مجمع طرف از هک ینیمفتش و رهایمد هک یصورت در -47 ماده
 .گرددیم لیکتش خیرتا همان از تکشر و دیق مجلسصورت 
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 آنها  فی وظا  و  تکر ش ی رها ی مد -3

 مدت  یبرا و یر یمد بسمت اءکشر  انیم از هک موظف ریغ ای موظف ندهینما نفر چند ای کی بواسطه یسهام تکشر  -48 ماده
 .شد خواهد اداره باشندیم عزل قابل و شده نیمع یمحدود

 سیرئ -نندک انتخاب  استیر تبسم خود انیم از نفر کی دیبا باشند شده نیمع یر یمد بسمت نفر چند هک یصورت در -49 ماده
 یبجا را خارج شخص نفرکی گریدکی بیتصو با باشد هداد اجازه تکشر  اساسنامه هک یصورت در توانندیم رانیمد ازکی هر و مزبور
 .بود خواهد آنها خود بعهده خارج شخص اعمالتیمسئول یول نندک نیمع خود

 ثبت رهیبدا هک نوشتة بموجب آنرا وقوع تکشر  ریمد دیبا شود ثابت اءکشر  طرف از هیسرما وجه هیتأد و تعهد هک نیا یبرا -50 ماده
 کی با شده رداختهپ هک ةیسرما از یمقدار  با را اءکشر  یاسام دیبا و دینما اعالم رسدیم بثبت و سپاردیم تکشر  یاصلزکمر  اسناد
 .دینما منضم مزبور بنوشته تنامهک شر  نینسختاز یکی و اساسنامه از نسخه

 .دارد لکمو  مقابل در لیکو  هک است یتیمسئول همان اءکشر  مقابل در تکشر  ریمد تیمسئول -51 دهام

 هک است یخسارات نیتضم یبرا مسها نیا باشند دارا است مقرر اساسنامه بموجب هک را یسهام عده کی دیبا رهایمد -52 ماده
 لهیبوس و ستین انتقال قابل و بوده اسم با ورهکمذ سهام -شود رداو  تکشر  بر منفردا   ای ا  کمشتر  رهایمد یر ادا اعمالاز است نکمم

 .ماند خواهد عهیود تکشر  صندوق در و معلوم آنها بودن انتقال قابل ریغشودیم زده آنها یرو  بر هک یمهر 

 میمستق ورطب شودیم تکشر  بحساب  ای تکشر  با هکیعامالتم در یعموم مجمع اجازه بدون توانندینم تکشر  یرهایدم -53 ماده
 .بدهند یعموم بمجمع سالههمه آنرا مخصوص صورت دیبا اجازه صورت  در و شوند میسه میمستق ریغای

 . بدهند  نیبمفتش  ردهک  مرتب  را  تکشر   قروض  و  یائدار   صورت  خالصه  ماه  بشش  ماه  شش  دیبا  یسهام  تکشر   هر  رانیمد  -54  ماده

 ن ی همچن  و  منقول  ریغ  و  منقول  یدارائ  متضمن  هکیحسابصورت   قانون  نیا  (9)  ماده  مطابق  دیبا  یسهام  تکشر   هر  رانیمد  -55  ماده
 چهل للاق دیبا تکشر  ضرر و نفع حساب  النیب نیهمچن و حسابصورت  نیا -نندک مرتب باشد تکشر  وضقر  و مطالبات صورت 

 .بدهند مزبور بمجمع هک شود داده نیمفتش به یعموممجمع انعقاد از قبل روز
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 یاسام صورت و حساب  بصورت  تکشر  زکمر  در تواندیم سهم صاحب هر یعموم معمج انعقاد از قبل روز دهپانز از -56 ماده
 .ردیبگ سواد نیمفتش راپورت  از و است تکشر  حساب  صورت  خالصه متضمن هک النیب از و ردهک مراجعهسهام صاحبان

 هیسرما  هکنیهم  -شد  دخواه  موضوع  یاطیاحت  هیماسر  لیکتش  یبرا  تکشر   خالص  داتیعا  از  ستمیب  کی  للاق  سالههمه  -57  ماده
 .است یار یاخت مقدار نیا ردنک وضوعم دیرس تکشر  هیسرما بعشر یاطیاحت

 انعقاد یابر  را سهام صاحبان تمام لفندکم تکشر  رانیمد برود انیم از تکشر  هیسرما نصف وارده یضررها بواسطه اگر -58 ماده
 اهدخو  منتشر حال هر در مجمع نیا میتصم -شود یرأ و ورش مورد تکشر  بقاء   ای انحالل موضوع تا ندینما دعوت یعموم مجمع

 .شد

 مطابق نتواند شودیم وتدع هک یمجمع ای و ردندکن دعوت را یعموم مجمع فوق ماده برخالف تکشر  رانیمد گاه هر -59 ماده
 .بخواهد صالحه مکمحا از را تکشر  انحالل تواندیم یحقیذ هر رددگ منعقد یقانون مقررات 

 یتقاضا  تبا  ک  باشد تکشر   هیسرما  خمس کی  معادل  لاقل  آنها  هامس  مجموع هک  یسهام  ارباب  از  نفر  چند ای کی  گاه  هر  -60  ماده
 منعقد  العادهفوق  بطور  یعموم  مجمع  دیبا  دباشن  نموده  حیتصر  تقاضانامه  آن  در  را  خود  ظورمن  و  ندینما  العادهفوق  یعموممجمع  انعقاد
 .شود

 یادار  اعمال در هک یراتیتقص و قانون نیا ت مقررا از تخلف یبرا ثالث اشخاص ای تکشر  ابلمق در تکشر  یرهایمد -61 ماده
 منافع میتقس زا ای ندینما میتقس را یموهوم منافع هکیموقع در مخصوصا   باشند یم مسئول یعموم قواعد موافق شوند بکمرت تکشر 

 .نندکن یر یجلوگ یموهوم

 آنها  فی وظا  و  تکشر  نیمفتش -4

 زین اءکشر  ریغ از است نکمم هک مزبور نیمفتش -ندکیم نیمع (سریمک) مفتش چند ای کی انهیسال یعموم مجمع -62 دهما
 و (خرج و جمع خالصه) النیب باب  در نیهمچن و تکشر  یعموم اوضاع موضوع در هک داشت خواهند تیمأمور شوند انتخاب 
 قیبتصد راجع راپرت  نیا ونبد هک یماتیتصم -بدهند ندهیآ سال یعموم مجمعب یراپرت نندکیم میتقد رهایمد هکیحسابهائصورت 

 ای باشد ردهکن نیمع را ورکمذ نیمفتش یعموم مجمع هکیصورت در -بود نخواهدمعتبر شودیم اخذ رانیمد یحسابهاصورت  و النیب
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 یلاص زکمر  تیبدا مهکمح سیرئ ندینما امتناع پرترا دادناز ای ندبده راپرت نتوانند اندشده نیمع هک ینیمفتش از نفر ندچ ای کی
 اندردهک عامتنا ای اندنتوانسته هک ییآنها یبجا ای و انتخاب  را نیمفتش تکشر  رانیمد احضار از پس و یحقیذ هر یبتقاضا تکشر 

 .ندکیم نیمع ید یجد نیمفتش

 توانند یم نیمفتش است نیمع یومعم مجمع عقادان یبرا تکشر  مهاساسنا بموجب هک یخیتار از قبل ماه سه ظرف در -63 ادهم
 را یعموم مجمع دارد یفور  ضرورت  هکیمواقع در توانندیم نیمفتش ندیبنما یقاتیتحق آن ات یعمل از و نموده مراجعهتکشر  بدفاتر

 .ندینما دعوت

 ن یلکمو   مقابل  در  آن  اثرات   و  الءکو   ت[یسئول]م  مسئولت  بحدود  راجع  هک  است  همان  آن  اثرات   و  نیمفتش  تیمسئول  حدود  -64  ماده
 .است نیمع ا  قانون

 ت کشر  یعموم مجمع  -5

 .شود منعقد است نیمع اساسنامه بموجب هکیموقع در دفعه کی یسال لاقل دیبا تکشر  یعموم مجمع -65 ماده

 .داشت دیبا (تیکمال ای التکو  بعنوان) سهم چند مجمع در ورود حق یبرا دنکیم نیمع اساسنامه -66 ماده

 .گرددیم نیمع اساسنامه بموجب دارند خود سهام عده نسبت به اءکشر  از کی هر هک یائآر  عده -67 ماده

 مگر ندارند یوتتفا یرأ ثیح از ممتازه سهام بانصاح و یمعمول سهام صاحبان از دامکچیه یعموم مجمع جلسات در -68 ماده
 .دباش ردهک مقرر گرید طور تکشر  اساسنامه هکنیا

 هک باندازة توانندیم ستین یافک یعموم مجمع در یرأ ای حضور یبرا ها آن از کی هر سهام عده هک یسهام دارندگان -69 ماده
 یرأ و حضور یبرا خود انیم از را نفر کی شده متفق گریدکی با شدبا یافک یرأ و حضور حق داشتن یبرا آنها سهام عده مجموع

 .ندینما نیمع ورکمذ مجمع در
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 و رهایمد نیاول نییتع یبرا هکیمجامع در و (41) ماده مطابق ایمزا و هکالشر همبس یدگیرس یراب هک یعموم مجامع در -70 ادهم
 توانندیم  دارند  هک  یسهام  عده  از  نظر  قطع  سهام  صاحبان  هیلک  شودیم  منعقد  (45)  ماده  مطابق  نیمؤسس  اظهارات   قیتصدو  نیمفتش

 .بهمرسانند حضور

 لاقل   هک  باشد  یسهام  صاحبان  عده  کی  از  بکمر   دیبا  (74  و  45  و  41)  مواد  در  ورکمذ  موارد  در  جز  تکشر   یمعمو  عمجم  -71  ماده
 اساسنامه  در  مقرر  طیراش  مطابق  ید یجد  یعموم  مجمع  شدن  حاصل  نصاب   حد  نیا  اول  دفعه  در  اگر  و  باشند  دارا  را  تکشر   هیسرما  ثلث
 .نشود حاصل قفو نصاب  حد هکنیا ولو دبو هدخوا یقطع مجمع نیا مات یتصم و لیکتش تکشر 

 .بود خواهد آراء تیثرکبا یعموم مجمع مات یتصم -72 ماده

 بدهد  هاآن  حقوق  در  یر ییتغ  هک  دیمان  یمیتصم  سهام  از  یمخصوص  نوع  بحقوق  نسبت  اءکشر   یعموم  مجمع  هکیموارد  در  -73  ماده
 آراء   هکنیا یبرا و ندینما بیتصو را میتصم آن یخاص جلسه در رهزبوم سهام صاحبان هکآن از بعد مگر بود نخواهد یقطع میتصم آن

 ره کمذا موضوع هک باشد یسهام مجموع هیسرما نصف از شیب صاحب لاقل جلسه نیحاضر دیبا باشدمعتبر ورکمذ خاص جلسه
 .است

 در یگر ید رییتغ نوع هر ای رمقر  موعد از قبل تکشر  انحالل یبرا ای تکشر  مدت  امتداد یبرا هک یمومع مجامع در -74 ماده
 .گردند حاضر باشند دارا را تکشر  هیسرما ربع سه از شیب هک سهام صاحبان از عدة دیبا شودیم لیکتش امهاساسن

 رد ک دعوت  ید یجد یعموم مجمع است نکمم نشدند حاضر باشند دارا را تکشر  هیسرما ربع سه هک عدة یعموم مجمع در اگر
 طرف  از انهیسال هک) محل دیجرا از یکی لهیبوس روز هشت بفاصله یمتوال دفعه دو مجمع انعقاد از قبل ماهکی لاقل هکنیا بر مشروط

 .گردد اعالن آن جهینت و قبل جلسهدستور (شودیم نیمع هیعدل وزارت 

 نکمم  نشد  صلحا  نصاب   حد  نیا  اگر  باشند  حاضر  تکشر   هیسرما  نصف  لاقل  صاحبان  هک  ستا یقانون  یوقت دیجد یعموم  مجمع
 میتصم  حق  تکشر   هیسرما  ثلث  لاقل  صاحبان  حضور  با  مجمع  نیا  نمود  دعوت  یگر ید  یعموم  مجمع  فوق  ت فایرتش  تیرعا  با  است

 .شودیم تهگرف حاضر آراء   ثلث دو تیثرکبا مات یتصم فوق مجمعسه از کی هر در داشت خواهد
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 اساسنامه   هکنیا  ولو  دارند  یأر   کی  سهم  کی هر  بنسبت  و حضور  حق دخو سهام  عده  از  نظر  قطع  سهام صاحبان  هیلک  مجامع نیا  در
 .باشد داشتهمقرر نیا برخالف

 .بدهد رییتغ تواندینم را تکشر  تیتابع یعموم مجمع چیه

 .دافزو توانینم یتیثرکا چیه با سهام صاحبان تعهدات بر

 پس  مزبور  ورقه  اءکشر   از  کی  هر  سهام  عده  و  اقامت  محل  و  اسم  یحاو   بود  خواهد  یغائب  و  حاضر  ورقه  یعموم  مجمع  در  -75  ماده
 .شودیم ارائه دینما تقاضا یسک بهر و حفظ تکشر  زکمر  در مجمع سهیرئ ئتیهقیتصد از

 سهام  لی تبد  در -6

 نیا در یاعالن دیبا دینما لیتبد بااسم بسهام را خود اسمیب سهام اسنامهاس مقررات  بموجب خواهدب تکشر  گاه هر -76 ماده
 دیجد بسهام را خود سهام مزبور مهلت ظرف در تا بدهد سهام بصاحبان نباشد ششماه از مترک هک یمهلت و ردهک منتشر موضوع

 .ندینما لیتبد

 بفاصله و دفعه دو تکشر  یاصل زکمر  رالنتشاریثک دیجرا از یکی در و هیعدل یرسم مجله در دیبا فوق در ورکمذ اعالن -77 ماده
 از سالههمه  هک طهران هیومی یهاروزنامه از یکی در دیبا باشد طهران از خارج در تکشر  یاصل زکمر  هکیصورت در ودشمنتشر روز ده

 .گردد تشرمن زین شودیم نیمع اعالنات  لیقب نیاانتشار یبرا هیعدل وزارت  طرف

 .بود خواهد یرسم مجله در اعالن انتشار نیاول خیتار از لتمه ابتداء

 یتقاضا  تواندینم  گرید  ندکن  لیتبد  دیجد  بسهام  (76)  ماده  در  ورکمذ  مهلت  نقضاء  ا  تا  را  خود  سهام  هک  یسهم  صاحب  هر  -78  ماده
 ده یمزا قیبطر گرید اصباشخ باشدیم موجود نشده لیتبد سهام ازاء   در هک را ید یجد سهام داشت خواهد حق تکشر و دینما لیتبد

 .بفروشد

 گذاشته عهیود رانیا یمل کبان در ای تکشر  یاصل زکمر  در شودیم فروخته فوق در ورکذم قیبطر هک یسهام متیق -79 ماده
 انتام فوق قیبطر هک را یوجه و نداده را خود سابق سهام سهم صاحب سهام فروش خیتار از سال ده ظرف درگاه هر و شد خواهد
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 تکشر  ریمد و دهبو الصاحبب اموال مکح در مزبور وجه و شده حاصل زمان مرور او بحقنسبت دیننما مطالبه است شده گذاشته
 ومکمح ورکمذ وجه برابر سه هیبتأد ندکن عمل فیلکت نیبا هک تکشر  ریمدهر -دینما میتسل تداریصالح بمقامات آنرا است لفکم

 .شد خواهد

 است مقرر فوقا   هک یقیبطر را مراتب دیبا دینما لیتبد اسمیب بسهام را خود اسم با سهام واهدبخ تکشر  هکیصورت در -80 ادهم
 بسهام  را خود بااسم سهام سهام صاحبان باشد ماه دو از مترک دینبا و شودیم نیمع هک یمهلت ظرف در اگر و دینما اعالنرتبهمکی
 خواهد  عهیود  آنها  اسم  به  تکشر   یاصل  زکمر   در  دیجد  سهام  و  باطل  ماندیم  یباق  آنها  تدس  در  هک  یبااسم  سهام  نندکن  لیتبد  اسمیب

 .بود

 یموقت یقهایتصد مورد در ندک بسهام لیتبد داده اشخاص به هک را یموقت یهاقیتصد بخواهد تکشر  هک قعمو هر در -81 ماده
 .شد خواهد رفتار (80) ماده مطابق اسم با یموقت قیتصد مورد در و (79) و (78) و (77) و (76) مواد مقرراتمطابق اسمیب

 آن   ماتیصمت  و  اعمال  نبطال   ای  و  تکشر  بطالن  -7

 را  قانوننیا 50 - 47 -46 -45 -44 -41 -39 -38 -37 -36 -29 -28 مواد از یکی مقررات  هک یسهام تکشر  هر -82 ماده
 .ندیمان  استناد  بطالن  نیبا  خارج  اشخاص  مقابل  در  توانندینم  اء  کشر   نکیل  ودب  خواهد  ثرابال  و  ساقط  اعتبار  درجه  از  باشد  ردهکن  تیرعا

 هک ینیمؤسس ندک مکح آن مات یتصم و اعمال ای تکشر  بطالن بر مهکمح قبل ماده تمقررا موافق هک مورد هر در -83 ماده
 و بوده ارک سر آن از پس الفاصلهب ای بطالن سبب حدوث نیح در هک یرهائیمد و نیمفتش نیهمچن و هستندبطالن نیا مسئول

 ن یهم  شودیم  متوجه  یثالث  اشخاص  و  سهام  حبانبصا  بطالن  نیا  از  هک  بود  واهندخ  یخساراتسئولم  متضامنا    اندردهکن  فهیوظ  انجام
 قیدبتص انددهر ک مطالبه هک یائیمزا ای نشده بیتصو و میتقو آنها ینقد  ریغ سهم هک شود متوجه یائکبشر  است نکمم تیمسئول

 .باشد دهینرس

 شود مرتفع بطالن موجبات  تکشر  یقراردادها و ات یعمل طالاب یبرا ای تکشر  ابطال یبرا یدعو  اقامه از قبل گاه هر -84 ماده
 .شد نخواهد رفتهیپذ مهکمحدر ابطال یدعوا
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 باستناد است شده شانیا با هکیعامالتم جهت از خارج اشخاص و شده یمنقض سالکی بطالن موجبات  رفع خیتار از اگر -85 ماده
 .شودیمن رفتهیپذ آنها از مزبور یدعو  گرید باشند ردهکن ت خسار  یدعوا بوده بطالن موجبهک یامور 

 یبرا زین اعضاء دعوت  و شود منعقد بطالن موجبات  رفع یبرا یمخصوص یعموم مجمع هک باشد شده مقرر گاه هر -86 ماده
 مجمع  هکنیا  مگر  شد  دنخواه  رفتهیپذ  مهکمح  در  مجمع  دعوت   خیتار  از  بطالن  یدعوا  باشد  آمده  بعمل  هاساسنامموافق  مجمع  انعقاد
 .دیاننم رفع را بطالن موجبات  مزبور

 یدعو  گرید باشد نشده خسارت  و بطالن یدعو  اقامه و گذشته سال ده تکشر  بطالن سبب حدوث خیتار از گاه هر -87 ماده
 .شد نخواهد رفتهیپذ ورکمذ

 جهینت مخالف ای یرائدا صورت  بیترت بدون میتقس هکنیا مگر ستین نکمم شده میتقس اءکشر  نیب هک یمنافع استرداد -88 هماد
 روز زمان مرور مبداء   .نمود توانیم استرداد یدعو  اقامه پنجسال تا فقط زین نصورت یا در باشد آمده بعمل مزبورورت ص از حاصل

 .است منافع میتقس

 یزائج  مقررات -8

 قانون  نیا  50  و  44  - 39  -38  -37  -36  -29  -28  مواد  از  یکی  آن  مورد  در  هک  را  یتکشر   سهام  قطعات   ای  سهام  سک  هر  -89  ماده

 در .شد خواهد ومکمح افراد ای تکبشر  وارده خسارات  بر عالوه ینقد  یجزا الیر هزار ده یال پانصد به دینما صادر نشده تیرعا
 .شودیم ومکمح زین دهما آن در مقرر بمجازات  بکتمر  است یعموم مجازات  انونق238 ماده مشمول عمل هکیموارد

 مجمع  در  و  ردهک  قلمداد  سهام  قطعات  ای  سهام  صاحب  را  خود  واقع  رخالفب  هک  است  مقرر  زین  یاشخاص  بارهدر  فوق  مکح  -90  ماده
 ماده  نیا  مورد  در  .دهندب  یگر یبد  شود  استعمال  لبتق  بطور  هکنیا  یبرا  را  یسهام  ای  و  ندینما  تکشر   یرأ  دادن  در  ای  شوندوارد  یعموم

 .ودنم ومکمح زین یبیتأد حبس ششماه تا کیب توانیم را متخلفینقد  یجزا بر الوهع

 بعدم علم با نشده تیرعا 39 و 38 -29 -28 مواد از یکی مقررات ها آن مورد در هک را یسهام قطعات ای سهام سک هر -91 ماده
 ینقد  یجزا الیر هزار ده یال پانصد به باشد نموده اعالن را آنها متیق ای و داشته معامله در تکشر  ای دهر ک معامله انونق تیرعا
 .شد خواهد ومکمح
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 در  ورکمذ حبس بمجازات  بکمرت باشد یعموم مجازات  قانون 238 ماده مشمول عمل اگر هک بود نخواهد مانع ماده نیا ررات مق
 .دشو ومکمح زین ماده آن

 :شوندیم محسوب  بردار الهک لیذ اشخاص -92 ماده

 ندارد تیواقع هک را ةیتأد ای و عهدت وقوع ای شده سهام متیق هیتأد ای سهام اعیابت تعهد وقوع یمدع قتیحق برخالف سک هر -1
 ات یعمل هکنیا زا اعم دینما امسه متیق هیتأد ای سهام دیخر بتعهد وادار را یگر ید لیوسا نیا به هک ندک منتشر یاتیجعل ای اعالم

 .باشد نشده ای شده مؤثر ورکمذ

 قلمداد  تکشر   جزء    نیعناو  از  یبعنوان  واقع  برخالف  را  یاشخاص  اسم  سهام  متیق  پرداخت  ای  تعهد  جلب  یبرا  تقلب  بطور  سک  هر  -2
 .دینما

 .باشند نموده میتقس سهام صاحبان نیب را یموهوم منافع مزّور یدارائ صورت باستناد ای یدارائ صورت نبودن با هک یرهائیمد -3

 ت کشر  انحالل  در -9

 :شودیم منحل لیذ موارد در یسهام تکشر  -93 ماده

 .باشد شده نکمم ریغ آن انجام ای داده انجام بود شده لیکتش آن یراب هک را یمقصود تکشر  هکیوقت -1

 .داشب شده یمنقض مدت  و لیکتش ینیمع مدت یبرا تکشر  هکیوقت -2

 .شود ستکورش تکشر  هکیصورت در -3

 .یعموم مجمع میتصم رت صو در -4

 محدود تیمسئول با تکشر  -دوم مبحث

 بدون اءکشر  از کی هر و شده لیکتش یتجارت امور یبرا نفر چند ای دو نیب هک است یتکشر  محدود تیمسئول با تکشر  -94 ماده
 .است  تکشر   تعهدات   و  قروض  لمسئو   تکشر   در  ودخ  هیسرما  زانیم  تا  فقط  -اشدب  شده  میتقس  سهام  قطعات   ای  بسهام  هیسرما  هکنیا
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 یتضامن تکشر  ثالث اشخاص مقابل در تکشر  آن ال و شود دیق (دودمح تیمسئول با) عبارت دیبا تکشر  اسم در -95 ماده
 .بود خواهد آن مقررات تابع و محسوب 

 ثالث اشخاص مقابل در شده دیق تکشر  اسم در او اسم هک یکیشر ال و باشد اءکشر  از کیچیه اسم متضمن دینبا تکشر  اسم
 .داشت خواهد را یتضامن تکشر در ضامن کیشر مکح

 میتسل و میتقو زین ینقد  ریغ هکالشر سهم و هیتأد ینقد  هیسرما تمام هک شودیم لیکتش یوقت محدود تیمسئول با تکشر  -96 ماده
 .باشد شده

 .است شده میتقو زانیم بچه دامک هر ینقد  ریغ یهاهکلشر اسهم هک باشد شده دیق صراحتا   دیبا تنامهکشر  در -97 ماده

 ثالث اشخاص مقابل در شده نیمع ینقد  ریغ یهاهکالشر سهم یبرا تکشر  لیکتش نیح در هک یمتیق به نسبت اءکشر  -98 ماده
 .دارندیتضامن تیمسئول

 .است تکشر  لیکتش خیتار از سال ده وقف مقررات  از یناش یدعاو  زمان مرور -99 ماده

 ن ک یل است ساقط اعتبار هدرج از و باطل باشد شده لیکتش 97 و 96 مواد برخالف هک محدود تیمسئول با تکشر  هر -100 هماد
 .ندارند بطالن نیبا استناد حق ثالث اشخاص مقابل رد اءکشر 

 یرهائیمد  و  نظار  ئتیه  و  تسا  آنها  بعمل  مستند  بطالن  هک  یائکشر   دشو  صادر  قبل  ماده  باستناد  تکشر   بطالن  مکح  اگر  -101  ماده
 ثالث اشخاص و گرید اء  کشر  مقابل در اندردهکن فهیوظ نجاما و بوده ارک سر آن از پس بالفاصله ای بطالن سبب حدوث نیح در هک

 .بود خواهند مسئول متضامنا   بطالن نیا از هیناش بخسارات نسبت

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

 را هکالشر سهم .دیدرآ رهیغ و اسمیب ای بااسم از اعم انتقال قابل یتجارت اوراق لکبش تواندینم اءکشر  هکالشر سهم -102 دهام
 داشته  زین یددع تیثرکا و بوده آنها به متعلق هیسرما ربع سه لاقل هک اءکشر  از عدة تیرضا با مگر نمود ریبغ منتقل توانیمن

 .باشند
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 .یرسم سند بموجب مگر آمد نخواهد بعمل هکالشر سهم لتقاان -103 ماده

 مدت یبرا خارج از ای اءکشر  نیب از هک موظف ریغ ای موظف ریمد نفر چند ای کی لهیبوس محدود تیمسئول با تکشر  -104 ماده
 .گرددیم اداره شوندیم نیمع ینامحدودای محدود

 نیا ریغ اساسنامه در هکنیا مگر داشت خواهند تکشر  اداره و یندگیانم یبرا را لزمه اراتیاخت هیلک تکشر  رانیمد -105 ماده
 اشخاص مقابل در نشده آن به حیتصر اساسنامه در هک رانیمد راتایاخت ردنک محدود به راجع اردادقر  هر باشد شده مقرر بیترت

 .است نکی لم انک و باطل ثالث

 دیبا نشد حاصل تیثرکا نیا یاول دفعه در اگر -شود اتخاذ هیسرما نصف لاقل تیثرکبا دیبا تکبشر  راجعه مات یتصم -106 ماده
 نصف یدارا مزبور تیثرکا چه اگر شودیم اتخاذ اءکشر  یعدد تیثرکبا ماتیتصم نصورت یا در شوند دعوت  مجددا   اءکشر  تمام

 .دارد مقرر فوق مراتب برخالف یبیترت تواندیم تکشر  اساسنامه .نباشد هیسرما

 مقرر یگر ید بیترت اساسنامه هکنیا مگر بود خواهد یرأ یدارا دارد تکشر  در هک یسهم نسبت به اءکشر  از کی ره -107 ماده
 .باشد داشته

 مزبور میتقس دنباش یخاص مقررات ضرر و نفع میتقس به راجع اساسنامه در اگر -است اساسنامه تابع اءکشر  نیب روابط -108 ماده
 .آمد خواهد بعمل اءکشر  هیسرما بنسبت

 ورمزب ئتیه و بوده نظار ئتیه یاراد دیبا باشد نفر دوازده از شیب آن اء  کشر  عده هک محدود تیمسئول با تکشر  هر -109 ماده
 .دهد لیکتش را اءکشر  یعموم مجمع مرتبهکی یسال لاقل

 .است شده تیرعا 97 و 96 ادمو  دستور هک ندک اصلح نانیاطم و ردهک قیتحق شدن انتخاب  از بعد بالفاصله دیبا نظار ئتیه
 مورد در 170 و 168 -167 -165 مواد مقررات  دینما دعوت  العادهفوق یعموم مجمع انعقاد یبرا را اءکشر  تواندیم نظار ئتیه

 .شد خواهد تیرعا زین محدود تیمسئول با یتهاکشر 

 .آراء باتفاق مگر دهند رییتغ را تکشر  تیتابع نندتواینم اءکشر  -110 ماده
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 مگر دیآ بعمل باشند دارا زین ار  هیسرما ربع سه لاقل هک اءکشر  یعدد تیثرکبا دیبا باساسنامه راجع یگر ید رییتغ هر -111 ماده
 .باشد شده مقرر یگر ید تیثرکا اساسنامه در هکنیا

 .ندک خود هکالشر سهم ادیزدبا مجبور را یکیشر اندتو ینم اءکشر  تیثرکا مورد چیه در -112 ماده

 .است هیالرعالزم زین محدود تیمسئول با یها تکشر  در یاطیاحت هیسرما لیکتش به راجع قانون نیا 78 ماده فادم -113 هماد

 :شودیم منحل لیذ موارد در محدود تیمسئول با تکشر  -114 ماده

 .93 ماده 3 -2 -1 فقرات  مورد در (الف

 .باشد تکشر  هیسرما نصف از شیب آنها هکالشر  سهم هک اءکشر  از عدة میتصم صورت در (ب 

 او لیدل  مهکمح و ردهک انحالل یتقاضا اءکشر  از یکی و هرفت نیب از تکشر  هیسرما نصف وارده یضررها بواسطه هکیصورت در (ج
 .ندنک خارج تکشر  از را او و پرداخته ردیگیم تعلق او به حاللان صورت در هک را یسهم نباشند حاضر اءکشر  ریسا و دهید موّجه را

 .باشد شده ینیب شیپ اساسنامه بموجب اگر اءکشر  از یکی فوت  مورد در (د

 :شوندیم محسوب بردار الهک لیذ اشخاص -115 ماده

 و اوراق در را یقد رنیغ هکالشر  سهم میتسل و میتقو و ینقد  هکالشر  سهم تمام پرداخت واقع برخالف هک یرانیمد و نیمؤسس (الف
 .باشند ردهک اظهار بدهند تکشر  ثبت یبرا دیبا هک یاسناد

 .شندبا ردهک میتقو آن یواقع متیق از شیب را یرنقد یغ هکالشر  سهم متقلبانه لهیبوس هک یسانک (ب 

 .نندک میتقس اءکشر  نیب ار  یموهوم منافع مزّور یدارائ صورت  باستناد ای یدارائ صورت  نبودن با هک یرانیمد (ج
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 یتضامن تکشر  -سوم مبحث

 یتضامن تیمسئول با نفر چند ای دو نیب یتجارت امور یبرا یمخصوص اسم تحت در هک است یتکشر  یتضامن تکشر  -116 ماده
 .است تکشر  قروض تمام پرداخت مسئول اءکشر  از کی هر نباشد یافک قروض تمام هیتأد یبرا تکشر  یارائد اگر : شودیم لیکتش
 .بود خواهد نکی لم انک ثالث اشخاص مقابل در باشد هشد داده بیترت نیا برخالف اءکشر  نیب هک یقرار  هر

 .شود رکذ اءکشر  نفر کی اسم لاقل و (یتضامن تکشر ) ارت عب دیبا یتضامن تکشر  اسم در -117 ماده

 لیقب از یعبارت است شده رکذ هک یائکشر  ای کیشر اسم از بعد دیبا نباشد اءکشر  تمام یاسام بر مشتمل تکشر  اسم هک یصورت در
 .شود دیق (برادران و) ای (اءکشر  و)

 .باشد  شده  میتسل  و میتقو  زین  یرنقد یغ  هکالشر   سهم  و  هیتأد ینقد  هیاسرم تمام  هک  شودیم  لیکتش  یوقت یتضامن  تکشر   -118  ماده

 مقرر را بیتر ت نیا از ریغ تنامهکشر  هکآن مگر شودیم میتقس اءکشر  نیب هکالشر سهم نسبت به منافع یتضامن تکشر  در -119 ماده
 .باشد داشته

 .ندینما نیمع یر یمد بسمت خارج از ای خود انیم از نفر کی لاقل دیبا اءکشر  یتضامن تکشر  در -120 ماده

 .شده قررم 51 ماده در هک است همان یتضامن تکشر  رانیمد ای ریمد تیمسئول حدود -121 ماده

 اءکشر  تمام یبتراض قبال   مزبور هکالشر سهم دیبا باشد ینقد  ریغ نفر چند ای کی هکالشر سهم اگر یتضامن یتهاکشر  در -122 ماده
 .شود میتقو

 .اءکشر  تمام تیبرضا مگر ندک منتقل یگر یبد را خود سهم واندتینم اءکشر  از کیچیه یتضامن تکشر  در -123 ماده

 تکشر   ارانکطلب  انحالل  از  پس  و  دیآ  بعمل  تکشر   خود  از  دیبا  آن  قروض  مطالبه  نشده  منحل  یتضامن  تکشر   هک  مادام  -124  ماده
 تواندینم اءکشر   از  کیچیه  حال هر  رد  و  نندک رجوع  آنها  بتمام ای  و  دبخواهن هک  اءکشر   از  کی بهر  خود مطالبات  وصول  یبرا  توانندیم

 نیب روابط در فقط ورزد امتناع تکشر  قروض هیتأد از دینمایم تجاوز تکشر  در وا سهم زانیم زا تکشر  قروض زانیم هکنیا باستناد
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 در هک یصورت در آنهم است گذاشته تکشر  رد هک بود خواهد ةیسرما بنسبت تکشر  قروض هیتأد در آنها از کی هر تیمسئول اءکشر 
 .باشد نشده اتخاذ یگر ید بیترت تنامهکشر 

 هم یقروض لمسئو  اءکشر  ریسا با متضامنا   شود داخل یموجود یتضامن تکشر  در منضا کیشر نوانبع سک هر -125 ماده
 .باشد نشده ای شده داده یر ییتغ تکشر  اسم در هکنیا از اعم داشته او ورود از قبل تکشر  هک بود خواهد

 .بود اهدخو  نکی لم انک ثالث اشخاص مقابل در باشد شده داده بیترت نیا برخالف اءکشر  نیب هک یقرار  هر

 یشخص ارانکطلب از کیچیه نشده هیتأد آن یدارائ از تکشر  قروض هک مادام شود منحل یتضامن تکشر  گاه هر -126 ماده
 هیبق دارند حق تکشر  ارانکطلب ندکن تیفاک آن ضقرو پرداخت یبرا تکشر  یدارائ اگر داشت نخواهد یدارائ آن در یحق اءکشر 

 تقدم حق اءکشر  یشخص ارانکطلب بر تکشر  ارانکطلب مورد نیا در یول نندک مطالبه ضامن اء  کشر  فرد فرد ای تمام از را خود طلب
 .داشت نخواهند

 .باشد نشده میتقس تکشر  یائدار  هکنیبا مشروط داد مکح توانیم زین انحالل از بعد یتضامن تکشر  یستگکبورش -127 ماده

 یستگکورش با یقانون مالزمه اءکشر  از یبعض یستگکورش و اءکشر  یستگکشور  با یونقان مالزمه تکشر  یستگکورش -128 ماده
 .ندارد تکشر 

 هیبسهم نسبت توانندیم یول نندک لوصو  ای نیتأم تکشر  یدارائ از را خود طلب ندارند حق اءکشر  یشخص ارانکطلب -129 ماده
 یمقتض  هک  یقانون  اقدام  هر  ردیگ  تعلق  مزبور  ونیدبم  است  نکمم  تکشر   انحالل  صورت  در  هک  یسهم  ای  تکشر   منافعاز  خود  ونیمد

 .آورند بعمل باشد

 منافع  از  ونیمد  سهم  و  نندک  وصول  خود  ونیمد  یشخص  یدارائ  از  را  خود  طلب  باشند  نتوانسته  هکیصورت  در  اءکشر   یشخص  انار کطلب
 ریغ ای محدود مدت  یبرا تکشر  هکنیا از معا) ندینما تقاضا را تکشر  انحالل توانند یم نباشد آنها طلب هیتأد یابر  یافک تکشر 

 باشند  دهیرسان  تکشر   باطالع  یرسم  اظهارنامه  لهیبوس  را  خود  قصد  قبل  ماه  شش  لاقل  هکنیا  بر  مشروط  (باشد  شده  لیکتش  محدود
 یدارائ حد تا وربمز نیئندا طلب هیتأد با نشده صادر انحالل ینهائ مکح هک مادام توانند یم اءکشر  از یبعض ای تکشر  نصورت یا در
 .نندک یر یجلوگ تکشر  لانحال از گرید قیبطر آنان تیرضا جلب با ای تکشر  در ونیمد
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 خود نه ندک هاترت به استناد باشد داشته اءکشر  از یکی از است نکمم هک یطلب مقابل در تواندیم تکشر  ونیمد نه -130 ماده
 ت کشر   ارکطلب  هک  یسک  کمعذال  دینما  استناد  تهاتر  به  باشد  داشته  تکبشر   او  ارکبطل  است  نکمم  هک  یقرض  مقابلدر  تواندیم  کیشر

 .داشت خواهد تهاتر به استناد حق تکشر  آن مقابل در مانده لوصول او طلب تکشر  انحالل از پسو بوده اءکشر  از یکیب ونیمد و

 ماده بموجب اءکشر  از یکی یشخص انر اکطلب از یکی هکیصورت در نیهمچن و اءکشر  از یکی یستگکورش صورت در -131 ماده
 خارج تکشر  از را او و ردهک هیتأد نقدا   تکشر  یدارائ از را کیشر آن یسهم توانند یم اءکشر  ریسا ردک تقاضا را تکشر  انحالل 129

 .نندک

 اءکبشر   منفعت  نوع  هر  هیتأد  نشده جبران  مبودک  نیا  هک  مادام  شود  مک  اءکشر   هکالشر سهم  دهوار   یضررها  جهینت  در  اگر  -132  ادهم
 .است ممنوع

 ملزم است شده مک وارده یضررها بعلت هک ةیسرما لیمکبت تواندینم تکشر  ار  اءکشر  از کی چیه فوق مورد در جز -133 ماده
 .دهد هیسرما تکبشر  است شده مقرر مهتناکشر  در هک آنچه از شیب دینما رمجبورا او ای و ردهک

 تجارت  نوع  از  یتجارت  (ثالث  شخص  بحساب   ای  خود  یشخص  بحساب )  اءکشر   ریسا  تیرضا  بدون  ندتواینم  یکیشر  چیه  -134  ماده

 .شود داخل دارد را تجارت  نآ رینظ هک یگر ید تکشر  در محدود تیمسئول با کیشر ای ضامن کیشر بعنوان ای و نموده تکشر 

 راجعه مقررات  تمام تیرعا نصورت یا در گردد مبدل یسهام تکبشر  اءکشر  تمام بیتصو با تواند یم یتضامن تکشر  هر -135 ماده
 .است یحتم یسهام تکبشر 

 :شود یم منحل لیذ موارد در یتضامن تکشر  -136 ماده

 .93 ماده 3 -2 -1 فقرات  مورد در (الف

 :اءکشر  تمام یتراض رتصو در (ب 

 بانحالل  مکح  و  دانسته  موّجه  را  دلئل  آن  مهکمح  و  دیانم  تقاضا  مهکمح  از  را  تکشر   انحالل  یبدلئل  اءکشر   از  یکی  هک  یصورت  در  (ج
 .بدهد
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 .137 ماده مطابق اءکشر  از یکی فسخ صورت  در (د

 .138 ماده مطابق اءکشر  از یکی یستگکورش صورت در (هـ

 .140 و 139 وادم مطابق اءکشر  از یکی تیمحجور ای فوت  صورت  در (و

 اء کشر   ریسا  یبتقاضا  تواندیم  مهکمح  باشد  ینیمع  اءکشر   ای  کیبشر  مربوط  منحصرا    لانحال  ئلدل  گاه  هر  (ج)  بند  مورد  در  -تبصره
 .بدهد را نیمع یاکشر  ای کیشر آن اخراج مکح انحالل یبجا

 -نباشد اضرار قصد از یناش و نشده لبس اءکشر  از حق نیا اساسنامه در هک است نکمم یصورت در تکشر  فسخ -137 ماده
 .شود اعالم اءکبشر  تبا  ک فسخ از قبل ماه شش دیبا سخف یتقاضا

 .دیآیم بعمل انهیسال محاسبه ختم موقع در فسخ شود یدگیرس تکشر  بحساب  بسال سال دیبا اساسنامه موافق اگر

 نموده  را  تکشر   انحالل  یتقاضا  تبا  ک  هیتصف  ریمد  هک  ردیگ  یم  صورت  یوقت  انحالل  اءکشر   از  یکی  یستگکورش  مورد  در  -138  ماده
 .شدبا ردهکن منصرف انحالل یتقاضا از را هیتصف ریمد تکشر  و گذشته ششماه مزبور یتقاضا از و

 اءکشر  ریسا اگر -بود خواهد یمتوف مقام قائم و اءکشر  ریسا تیبرضا موقوف تکشر  بقاء   اءکشر  از یکی فوت صورت در -139 ماده
 تکشر  ببقاء   راجع را خود تیرضا عدم ای تیرضا فوت خیتار از ماهکی مدت در دیبا یمتوف مقام قائم باشند نموده میتصم تکشر  ببقاء  

 ک یشر ضرر و نفع از مزبور مدت  در تکشر  الباعم نسبت نمود اعالم را خود تیرضا یمتوف مقام قائم هکیصورت در دیانم اعالم تبا  ک
 نخواهد میسه مدت  آن بضرر نسبت و بوده کیشر ورکمذ مدت  در حاصله منافع در تیرضا عدم اعالم صورت  در یول بود خواهد

 .بود
 .است تیرضا اعالم مکح در ماهکی یانقضا تا وت کس

 .شد خواهد عمل وقف ماده مدلول مطابق اءکشر  از یکی تیمحجور مورد در -140 ماده
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 یسهام ریغ مختلط تکشر  در -ارمچه مبحث

 کیشر نفر چند ای کی نیب یمخصوص اسم تحت در یتجارت ورام یبرا هک است یتکشر  یرسهامیغ مختلط تکشر  -141 دهما
 .شود یم لیکتش سهام انتشار بدون محدود تیمسئول با کیشر نفر چند ای کی و ضامن

 است  یسک  محدود  تیمسئول  با  کیشر  -شود  دایپ  تکشر   یدارائ  بر  عالوه  است  نکمم  هک  است  یوضقر   هیلک  مسئول  ضامن  کیشر
 .بگذارد یستیبا ای و گذارده تکشر  در هک است ةیسرما انزیم تا فقطاو تیولمسئ هک

 .شود دیق ضامن اء  کشر  از یکی اسم لاقل و (مختلط تکشر ) عبارت دیبا تکشر  اسم در

 .بود خواهد تنامهکشر  ابعت لیذ مقررات  تیرعا با اءکشر  نیب روابط -142 ماده

 ضامن کیشر تکشر  ارانکطلب مقابل در باشد تکشر  اسم ء  جز اسمش هک محدود تیلمسئو  با اء  کشر  از کی هر -143 ماده
 .شد خواهد محسوب 

 .است اثریب ثالث اشخاص مقابل در باشد شده داده اءکشر  نیب بیرتت نیا برخالف هک یقرار  هر

 اء  کشر  مورد در هک است همان آنها ارات یاخت حدود و ضامن یاکشر  ای کیشر بعهده یسهام ریغ مختلط تکشر  اداره -144 ماده
 .است مقرر یتضامن تکشر 

 .است او فیوظا از تکشر  امور اداره نه دارد را تکر ش ردنک اداره حق کیشر بعنوان نه محدود تیمسئول با کیشر -145 ماده

 معامله طرف مقابل در لهمعام آن از هیشنا تعهدات  مورد در -ندک تکشر  یبرا لةمعام محدود تیمسئول با کیشر اگر -146 ماده
 .دهدیم انجام تکشر  طرف از التکو  بسمت را معامله باشد ردهک حیتصر هکنیا مگر داشت خواهد را ضامن کیشر مکح

 اطالع یبرا تکشر  اسناد اتردف یرو  از تواندیم و داشته تکشر  امور در نظارت حق محدود تیمسئول با کیشر هر -147 ماده
 .دهد بیترت خالصه صورت  تکشر  یمال تیبوضع اجعر  خود شخص

 .است ساقط اعتبار درجه از شود داده بیترت نیا برخالف اءکشر  نیب هک یقرارداد هر
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 سهم از یقسمت ای تمام انتقال با را یثالث شخص اءکشر  ریسا تیرضا بدون تواند ینم محدود تیمسئول با کیشر چیه -148 ماده
 .ندک تکشر  در داخل باو خود هکالشر 

 یثالث بشخص بعضا   ای ال  ک نیریسا اجازه بدون تکشر  در را خود حق محدود تیمسئول با اءکشر  از نفر ندچ ای کی اگر -149 ماده
 .داشت خواهد را تکشر  امور در شیتفت حق نه و تکشر  اداره در دخالت حق نه مزبور شخص ندینما ارواگذ

 محدود تیمسئول با کیشر باشد ردهک تکشر  تثب از قبل است نکمم یرسهام یغ مختلط تکشر  هک یتعهدات مورد در -150 ماده
 اطالع او تیمسئول بودن محدود از مزبور اشخاص هک دینما ثابت مگر بود خواهد ضامن کیشر مکح در ثالث اشخاص مقابل در
 .انداشتهد

 .باشد شده منحل تکشر  هک ودنم بیتعق تکشر  قروض یبرا شخصا   توانیم یوقت را ضامن کیشر -151 ماده

 ه کالشر   سهم  از  یقسمت  ای  تمام  هنوز  محدود  تیمسئول  با  کیشر  و  شود  منحل  یستگکورش  از  ریغ  یقیبطر  تکشر   گاه  هر  -152  ماده
 مانده یباق هکالشر  سهم بابت از هک چهآن معادل دارند حق تکشر  ارانکطلب است اشتهد مسترد هیتأد از پس ای و نپرداخته را خود

 ریمد را مزبور حق شود ستکورش تکشر  اگر .ندینما یدعو  اقامه محدود ت[ی]مسئول مسئولت با کیشر هیعل بر ما  یمستق است
 .داشت خواهد هیتصف

 سهم  از محدود تیمسئول اب کیشر تکشر  هیسرما از یقبل برداشت اثر در ای و ضامن اء  کشر  با قرارداد جهینت در اگر -153 هماد
 نشده  منتشر  هاتکشر   نشر به  راجعه مقررات  طبق  بر  و  دهینرس  ثبت  به  هک مادام  لیتقل نیا  اهدکب  است  دهیرس  ثبت  به  هک  خود  هکالشر 

 لیتقل انتشار و ثبت از قبل تکشر  طرف از هک یهداتتع یبرا توانندیم مزبور ارانکطلب و نبودهمعتبر تکشر  ارانکطلب مقابل در است
 .ندینما مطالبه را محدود تیمسئول با کیشر هیاول هیسرما ناهم هیتأد است آمده بعمل هیسرما

 .نشود تکشر  در او هیرماس سرک موجب هک یصورت در مگر داد توانینم فرع محدود تیمسئول با کیبشر -154 ماده
 ای ربح هر هیتأد نشده جبران مبودک نیا هک مادام شد سرک محدود تیمسئول با کیشر هکالشر  سهم ردهوا یضررها جهینت در اگر

 .است ممنوع باو یمنفعت
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 مگر  است تکر ش تعهدات مسئول یافتیدر وجه معادل تا محدود تیمسئول با کیشر دیگرد هیتأد فوق مکح برخالف یوجه گاه هر
 .باشد گرفته یوجه یمرتب النیب باعتبار و تین حسن با هکیمورد در

 ه کالشر سهم معادل تا شود خلدا یموجود یسهام ریغ مختلط تکشر  در محدود تیمسئول با کیشر بعنوان سک هر -155 ماده
 .باشد نشده ای شده عوض تکشر  اسم خواه داشته او ورود از قبل تکشر  هک بود خواهد یقروض مسئول خود

 .بود خواهد نکی لم انک ثالث اشخاص مقابل در اشدب بیترت نیا برخالف هک یشرط هر

 یشخص  ارانکطلب  و  شده  میتقس  تکشر   خود  ارانکطلب  نیب  تکشر   یدارائ  شود  ستکورش  یامرسهیغ  طمختل  تکشر   اگر  -156  ماده
 .است محسوب  تکشر  یدارائ جزو زین ودمحد تیمسئول با اءکشر  هکالشر  سهم -ندارند یحق آن در اءکشر 

 یشخص یدارائ از را خود بطل هیبق رنددا حق آن ارانکطلب نباشد یافک آن قروض تمام هیتأد یبرا تکشر  یدارائ اگر -157 ماده
 اهدنخو  یتفاوت ضامن اء  کشر  یشخص ارانکطلب و تکشر  ارانکطلب نیب صورت نیا در نندک وصول ضامن اء  کشر  از کی هر ای مامت

 .بود

 کیشر یشخص ارانکطلب با آن ارانکطلب ای تکشر  خود محدود تیمسئول با اءکشر  از یکی یستگکورش صورت  در -158 ماده
 .بود خواهند الحقوق یمتساو  مزبور

 .است هیالرعالزم زین یسهام ریغ مختلط یهاتکشر  در 130 و 129 مواد مقررات  -159 ادهم

 راجع مقررات  تابع گریدکی با آنها روابط و ارانکطلب مقابل در آنها تیمسئول باشد نفر کی از شیب ضامن کیشر اگر -160 ماده
 .است یتضامن یتهاکشر ب

 .است یجار  زین یسهام ریغ مختلط یهاتکشر  مورد در 140 و 139 -138 -137 -136 مواد ت مقررا -161 ماده
 .شودینم تکشر  انحالل موجب محدود تیمسئول با اء  کشر  ای کیشر یستگکورش ای تیمحجور ای مرگ
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 یسهام مختلط تکشر  -پنجم مبحث

 کیشر  نفر  چند  ای کی  و  یمسها  اء  کشر   عده  کی  نیب  یمخصوص  اسم  تحت  در هک  ستا  یتکشر   یسهام  مختلط تکشر   -162  ماده
 .شودیم لیکتش ضامن

 همان زانیم تا آنها تیمسئول و آمده در مهیلقایمتساو  سهام قطعات  ای سهام بصورت آنها هیسرما هک هستند یسانک یسهام اءکشر 
 .نددار  تکشر  در هک است ةیسرما

 تکشر   یدارائ  بر  عالوه  است  نکمم  هک  است  یروضق  هیلک  مسئول  و  هامدین  در  سهام  بصورت   او  هیسرما  هک  است  یسک  ضامن  کیشر
 خواهد  یتضامن تکشر   مقررات تابع  گریدکی با  نهاآ  روابط و  ارانکطلب  مقابل در آنها  تیمسئول  ضامن  کیشر  تعّدد صورت   در  شود  دایپ

 .بود

 .شود دیق منضا اء  کشر  از یکی اسم لاقل و (طمختل تکشر ) عبارت  دیبا تکشر  اسم در -163 ماده

 .است ضامن اء  کشر  ای کیشر به مخصوص یسهام مختلف تکشر  تیریمد -164 هماد

 را ئتیه نیا و شودیم برقرار اءکشر  از نفر سه از بکمر  لاقل یر نظا ئتیه یسهام مختلط یها تکشر  از کی هر در -165 ماده
 حسب   بر  ئتیه  انتخاب   ندکیم  نیمع  تکشر   امور  در  یداماق  هر  از  قبل  و  تکشر   یقطع  لیکتش  از  دعب  بالفاصله  اءکشر   یمومع  مجمع

 .شد خواهد بانتخا سالکی یبرا نظار ئتیه نیاول صورت  هر در شودیم دیتجد تکشر  اساسنامه در مقرر طیشرا

 - 28 مواد مقررات  تمام هک ندک حاصل نانیاطم و ردهک قیتحق فاصلهبال شدن انتخاب  از بعد دیبا نظار ئتیه نیاول -166 ماده
 .است شده تیرعا قانون نیا 50 و 41 -39 -38 -29

 انجام در آنها از کی هر نکیل دندارن یتیمسئول چیه آن از حاصله جینتا و یادار  اعمال جهت از نظار ئتیه اعضاء   -167 ماده
 .باشندیم خود رات یتقص و اعمال مسئول یتکممل ولهمعم نیقوان طبق بر خود تیمأمور
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 یعموم بمجمع یراپورت ساله همه آورده در قیتدق تحت را تکشر  اسناد هیلک و صندوق و دفاتر ظارن ئتیه اعضاء   -168 ماده
 شنهادیپ با یمخالفت اگر و نموده رکذ مزبور راپورت  در ندینما مشاهده یخطائ و یبیترت یب یدارائ صورت  میتنظ در گاه هر و دهندیم

 .نندکیم انیب را دخو ئلدل باشند داشته منافع میتقس در تکشر  ریمد

 (ب ) هفقر  طبق بر مزبور مجمع یرأ موافقت با و دینما دعوت  یعموم مجمع انعقاد یبرا را اءکشر  تواندیم نظار ئتیه -169 ماده
 .ندک منحل راتکشر  181 ماده

 حاضر تکشر  یاصل زکر م در (او ندهینما ای خود) تواندیم یسهم بصاح هر یعموم مجمع انعقاد از قبل روز پانزده تا -170 ماده
 .ندک حاضر اطالع نظار ئتیه راپورت و یدارائ صورت  و النیب صورت  از شده

 .138 ماده مورد در مگر شد نخواهد تکشر  انحالل وجبم ضامن اء  کشر  از کیچیه یستگکورش -171 ماده

 .تاس یجار  آن ضامن اء  کشر  و یسهام مختلط تکشر  مورد در 134 و 124 مواد مکح -172 ماده

 آنچه  هیتصف  ریمد  باشند  نپرداخته  را  خود  سهام  متیق  تمام  یسهام  اء  کشر   شود  ستکورش  یسهام  مختلط  تکشر   گاه  هر  -173  ماده
 .ندکیم وصول است یباق نهاآ عهده بر هک را

 از هک یسهام اء  کشر  از کی بهر تواندیم تکشر  ارانکطلب از کی هر شد منحل یستگکورش از ریغ یقیبطر تکشر  اگر -174 ماده
 منحل  تکشر  هک مادام دینما مطالبه را خود طلب کیشر آن یبده حدود در ردهک رجوع است تکشر  ونیمد خود سهام متیق بابت
 .ندارند یسهام اء  کشر  از کیچیبه رجوع حق خود طلب وصول یبرا انار کطلب نشده

 به یحق ضامن اء  کشر  یشخص ارانکطلب نشده هیدأت آن یدارائ از تکشر  قروض تا شد ستکشور  مختلط تکشر  اگر -175 دهما
 .ندارند تکشر  یدارائ

 .است یسهام مختلط یتهاکشر  شامل 50 و 41 -39 -38 -29 -28 مواد مفاد -176 ماده

 در توانند ینم اءکشر  نکیل است باطل شود لیکتش 50 و 39 -29 -28 دموا برخالف هک یسهام مختلط تکشر  هر -177 ماده
 .ندینما استناد بطالن نیبا خارج اشخاص بلمقا
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 .شد خواهد رفتار 101 ماده مطابق شود بطالن به ومکمح قبل ماده حسب بر تکشر  گاه هر -178 ماده

 .شود تیرعا دیبا زین مختلط یها تکشر  مورد در قانون نیا 87 -86 -85 -84 مواد ادمف -179 ماده

 .است هیالرعالزم زین مختلط تکشر  مورد در قانون نیا 92 و 91 -90 -89 مواد ادمف -180 ماده

 :شودیم منحل لیذ موارد در مختلط تکشر  -181 ماده

 .93 ماده 3 -2 -1 فقرات  مورد در (الف

 .باشد شده حیتصر ورکمذ مجمع یبرا حق نیا اساسنامه در هک یتصور  در یعموم مجمع میتصم حسب بر (ب 

 .منضا اء  کشر  تیرضا و یمعمو مجمع میتصم بحس بر (ج

 .باشد شده حیتصر اساسنامه در موارد نیا در تکشر  انحالل هکنیا بر مشروط ضامن اء  کشر  از یکی تیمحجور ای فوت  صورت  در (د
 .است یجار  72 ماده مکح (ج) و (ب) فقرات مورد در

 راجع ضامن اء  کشر  و یعموم مجمع نیب و دهنش نیمع بانحالل میتصم حق یعموم مجمع یبرا اساسنامه در گاه هر -182 ماده
 یمورد در مکح نیهم .داد خواهد بانحالل مکح ندیبب موّجه را انحالل طرفداران دلئل مهکمح و نشود حاصل موافقت بانحالل

 .ندیبب موّجه را دلئل آن مهکمح و نموده تقاضا مهکمح از را تکشر  انحالل یبدلئل ضامن اء  کشر  از یکی هک است یجار  زین

 ینسب تکشر  -ششم مبحث

 هر تیمسئول و لیکتش نفر چند ای دو نیب یمخصوص اسم تحت در یتجارت امور یبرا هک است یتکشر  ینسب تکشر  -183 ماده
 .گذاشته تکر ش در هک ستیاهیماسر بنسبت اءکشر  از کی

 ت کشر  اسم هک یصورت در -شود رکذ دیبا ءاکشر  از نفرکی اسم لاقل و (ینسب تکشر ) عبارت  ینسب تکشر  اسم در -184 ماده
 .تاس یضرور  (برادران و) (اءکشر  و) لیقب از یعبارت شده رکذ هک یائکشر  ای کیشر اسم از بعد نباشد اءکشر  تمام یاسام بر مشتمل

 .تاس هیالرعالزم زین ینسب تکشر  مورد در 123 -122 -121 -120 -119 -118 ماده دستور -185 ماده
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 تکشر  در هک ةیسرما بنسبت اءکشر  از کی هر نباشد یافک تکشر  قروض تمام هیتأد یابر  ینسب تکشر  یدارائ اگر -186 دهما
 .است تکشر  قروض هیتأد مسئول داشته

 ارانکطلب انحالل از پس فقط دیآ بعمل تکشر  خود از دیبا آن قروض مطالبه نشده منحل ینسب تکشر  هک ممادا -187 ماده
 .نندک مراجعه اءکشر  فرد بفرد فوق مادهتیرعا با نندتوایم

 مسئول گذاردیم تکشر  در هک ةیسرما بنسبت شود داخل یموجود ینسب تکشر  در ضامن کیشر بعنوان سک هر -188 ماده
 .باشد نشده ای شده داده یر ییتغ تکشر  اسم در هکنیا از اعم داشته او ورود از قبل تکشر  هک بود دخواههم یقروض

 .ندارد اثر ثالث صباشخا نسبت بیترت نیا برخالف اءکشر  ارقر 

 یجار  زین ینسب یها تکشر  در 136 تا 127 مواد و (است آنها هیسرما بنسبت هک اءکشر  تیمسئول جز) 126 ماده مفاد -189 هماد
 .ستا

 مصرف و دیتول یتعاون یهاتکشر  -هفتم مبحث

 فروش  و  دیتول یابر   را  خود مشاغل  اءکشر   و شودیم  لیکتش  حرف ارباب   از  عدة  نیب  هک  است  یتکشر   دیتول یتعاون  تکشر   -190  ماده
 .برندیم ارکب اجناس ای اءیاش

 است تکشر  ات یعمل موضوع هک حرفة اهل از ای نبوده تکشر  یدائم خدمت در اءکشر  از عده کی دیتول تکشر  در اگر -191 ماده
 .است تکشر  ات یعمل موضوع ها آن حرفه هک شوند انتخاب  یائکشر  از دیاب تکشر  نندهک اداره اعضاء   ثلث دو لاقل نباشند

 :شودیم لیکتش لیذ مقاصد یبرا هک است یتکشر  مصرف یتعاون تکشر  -192 ماده

 .باشند دهیخر ای ردهک جادیا اءکشر  را مزبوره اجناس هکنیا از اعم یزندگان مصارف یابر  لزمه اجناس فروش -1

 .آنها از کی هر دیخر بنسبت اءکر ش نیب ضرر و نفع میتقس -2

 با هک یمخصوص مقررات  طبق بر ای یسهام تکشر  اصول مطابق است نکمم مصرف ای دیتول از اعم یاونتع تکشر  -193 ادهم
 .است هیالرعالزم 33 -32 مواد مفاد حال هر در یول بشود لیکتش باشد شده داده بیرتت اءکشر  یتراض
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 ده  سهام قطعات  ای سهام حداقل شود لیکتش یسهام تکشر  اصول مطابق مصرف ای دیتول یعاونت تکشر  هکیصورت در -194 ماده
 .باشد داشته یرأ کی از شیب یعموم مجمع در توانندینم اءکشر  از کیچیه و بود خواهد رال

 هاتنامهکشر  نشر و تهاکشر  بثبت راجعه مقررات در -وم د فصل

 .است تهاکشر  ثبت ونقان مقررات عیجم تابع و یالزام قانوننیا در ورکمذ یتهاکشر  هیلک ثبت -195 ماده

 .شودیم نیعم هیوزارتعدل نظامنامه در است لزم تکشر  دنیرسان بثبت یبرا هک ینوشتجات و اسناد -196 ماده

 .شد خواهد الناع هیعدل وزارت  نظامنامه طبق آن منضّمات  و تنامهکشر  خالصه تکشر  هر لیکتش اول ماه ظرف در -197 ماده

 را بطالن نیا توانندینم اءکشر  از کیچیه شد اعالم تکشر  ات یعمل بطالن فوق ماده دو وردست تیرعا عدم بعلت اگر -198 ماده
 .دهند قرار عذر اندردهک معامله آنها با هک یثالث اشخاص مقابل در

 نیمع  هیعدل  وزارت   نظامنامه  در  هکیبقسم  دیاب  197  و  195  مواد  مقررات   باشد  داشته  شعبه  حوزه  نیچند  در  تکشر   گاه  هر  -199  ماده
 .گردد انجام جداگانه حوزه هر در شودیم

 یحت) تکشر  انحالل ای مقرر مدت بر زائد تکشر  مدت  دیتمد ای تکشر  اساسنامه رییتغ یبرا یماتیتصم هک موقع هر در -200 ماده
 از یبعض خروج ای اءکشر  لیتبد ای حساب  غیتفر تیفیک نییتع و (ردیگیم صورت  تکشر  مدت  یانقضا بواسطه انحالل هکیموارد در

 هک یمیتصم هر موقع در بیترت نیمه .است هیالرعالزم 197 و 195 مواد مقررات  شود اتخاذ تکشر  اسم رییتغ ای تکشر  از آنها
 .شد خواهد تیرعا شودیم اتخاذ قانون نیا 79 ماده در نیمع بمورد نسبت

 در ورکمذ یها تکشر  طرف از یچاپ ای یخط بطور هک رهیغ و ت اینشر و اعالنات و حسابها صورت  و اسناد گونه هر در -201 ماده
 یقسمت نشده پرداخته هیسرما تمام گرا و گردد رکذ دیبا حا  یصر تکشر  هیسرما شودیم صادر یتعاون یتهاکشر  یباستثنا قانون نیا

 .شد خواهد ومکمح الیر هزار تا سه ستیدو  از ینقد  یجزاب متخلف تکشر  -شود نیمع حا  یصر دیبا زین شده پرداخته هک

 الیر60.000.000 تا 10/ 000/ 000به   25/12/1399ت وزیران مورخ به هیادر این بند به موجب مصوجزای نقدی مندرج 
 تعدیل یافته است
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 اعالنات  و هاحسابصورت  و اسناد مورد در دارند تجارتب الاشتغ رانیا در ندهینما ای شعبه لهیبوس هک زین یخارج یتهاکشر  -تبصره
 .بود خواهند ماده نیا مقررات مشمول رانیا در خود اتینشر و

 تهاکشر  امور هی تصف در -سوم  لفص

 مربوط  مقررات تابع هک یستگکورش مورد در مگر بود خواهد لیذ مواد موافق انحالل از پس تهاکشر  مورا هیتصف -202 ماده
 .است یستگکبورش

 هکآن مگر است تکشر  رانیمد ای ریمد با هیتصف امر یرسهامیغ و یسهام مختلط و یسبن و یتضامن یها تکشر  در -203 ماده
 .ندینما نیمع هیتصف یبرا خود نیب از ای خارج از را یگر ید اشخاص ضامن اء  کشر 

 تقاضا آن  ضامن اء  کشر   ریسا  و  شد  تقاضا  هیتصف  یراب مخصوص  اشخاص  نییتع ضامن  کیشر  چند  ای کی  طرف  از  اگر  -204 ماده
 .ردک خواهد نیمع هیتصف یبرا را یاشخاص تیبدا مهکمح رفتندینپذ را

 اعالن  و  ثبت  اسناد  ثبت  اداره  در  دیبا  آنها  یاسام  شوند  نیمع  هیتصف  یراب  تکشر   رانیمد  از  ریغ  یشخاصا  هک  مورد  هر  در  -205  ماده
 .گردد

 هیتصف امر در نظارت  یبرا نفر دچن ای کی رنددا حق ضامن ریغ اء  کشر  (یسهام ریغ و یسهام) مختلط یاتهکشر  در -206 ماده
 .ندینما نیمع

 است تکشر  یدارائ میتقس و مطالبات  وصول و تعهدات  یجراا و یجار  یارهاکب دادن مهخات هیتصف انیمتصد فهیظو -207 ماده
 . 212 و 211 -210 -209 -208 مواد درمقرر بیبترت

 .داد خواهند انجام هیتصف انیمتصد شود لزم ید یجد معامالت  تکشر  تعهدات  یاجرا یبرا اگر -208 ماده

 .نندک مهکمحا تکشر  طرف از لیکو  توسطب ای شخصا   دارند حق هیتصف نایمتصد -209 ماده
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 قانون مکبح هک یموارد -باشند داده اجازه باو ضامن اء  کشر  هک دارد مکح نییتع و اصالح حق یوقت هیتصف یمتصد  -210 ماده

 .است یثنمست نقاعدهیا از است یاجبار  تیمکح

 انیمتصد  یول  شودیم  میتقس  اءکشر   نیب  موقت  وربط  ستین  اجیاحت  محل  هیتصف  مدت   رد  هک  تکشر   یدارائ  از  قسمت  آن  -211  ماده
 اختالف مورد اءکشر  نیب حساب در هک یمبلغ معادل نیهمچن و است دهینرس آن هیتأد موعد هنوز هک یقروض معادل دیبا هیتصف

 .دنینما موضوع است

 در اختالف رفع -نندکیم نیعم ضرر و نفع از را اءکشر  از کی ره سهم و بهم نسبت را اءکشر  حساب  هیتصف انیمتصد -212 ماده
 .شودیم رجوع تیبدا مهکبمح میتقس

 مگر  است تکشر  رانیمد بعهده هیتصف امر یتعاون یتهاکشر  و محدود تیمسئول با یتهاکشر  و یسهام یتهاکشر  در -213 ماده
 .باشد داشته مقرر یگر ید بیترت تکشر  یعموم مجمع تیثرکا ای هاساسنام هکآن

 در هک است یبیبترت یتعاون و محدود تیمسئول با یتهاکشر  و یسهام تکشر  در هیتصف انیمتصد ارات یاخت و فهیوظ -214 ماده
 (یاجبار   تیمکح مورد  ینااستثب)   تهاکشر   نیا  هیتصف انیمتصد  یبرا  مکح  نییتع  و  اصالح  حق  هک  تفاوت   نیا  با  شدهمقرر  207  هماد

 .باشد داده بآنها را حق نیا یعموم مجمع ای اساسنامه هک بود خواهد یوقت فقط

 ست ین  نکمم  آن  ختم  از  پس  خواه  و  هیتصف  مدت  نضم  در  خواه  اءکشر   نیب  فوق  ماده  در  ورکمذ  یتهاکشر   یدارائ  میتقس  -215  ماده
 .باشد گذشته مجله در عالنا نیاول انتشار خیتار از سالکی و اعالن دیاجر  از یکی و یرسم مجله در مرتبه سه قبال هک آن مگر

 .انددهینرس خود بطلب هک داد خواهد قرار یارانکطلب خسارت  مسئول را هیتصف انیمتصد قبل ماده از تخلف -216 ماده

 خواهد محفوظ سال ده تا هیتصف ختم خیرتا زا ینیمع محل در اسناد ثبت ریمد نظر با شده منحل هک یتکشر  هر دفاتر -217 ماده
 .ماند

 مخالف دینبا مقررات آن حال هر در یول دارد مقرر یگر ید بیترت هیتصف یبرا ودخ اساسنامه در است مجاز یتکشر  هر -218 ماده
 .باشد 211 ماده ریاخ قسمت و 217 -216 -215 -210 -209 208 --207 مواد
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 مختلفه مقررات -چهارم فصل

 اءکشر   قانون  هکیموارد  در)  تکشر   بمعامالت   راجع  آنها  وراث  ای  اءکشر   هیعل  بر  ثالث  اشخاص  یدعاو   در  زمان  ورمر   مدت  -219  هادم
 .ستا پنجسال (داده قرار مسئول را آنها وّراث  ای

 مجله  رد و دهیرس ثبتب تثب اداره در تکشر  از او اخراج ای کیشر یر یگ نارهک ای تکشر  انحالل هک است یروز  زمان مرور مبداء  
 .باشد شده اعالن یرسم

 .ردهک  دایپ  مطالبه  حق  ارکطلب  هک  شود  یم  شروع  یروز  از  زمان  مرور  باشد  دهش  مطالبه  قابل  اعالن  و  ثبت از  پس  طلب  هک  یصورت  در

 مقررات   از  شده نیمع  آن  یبرا یتر   یطولن زمان  مرور  قانوننیا  بموجب  ای  بوده  یتر   وتاهک  زمان  مرور  تابع  سنخا    هک  یدعوائ  -تبصره
 .تاس یمستثن ماده نیا

 یتهاکشر   از  یکی  بصورت  را  خود  یتجارت  بامور  اشتغال  با  و  شود  لیکتش  هیآت  در  ای  هداشت  وجود  فعال    هک  یرانیا  تکشر   هر  -220  ماده
 راجع امکاح و شده محسوب  یتضامن تکشر  دیننما عمل تکشر  آن به مربوطه مقررات  مطابق و اوردهین در قانون نیادر ورکمذ

 .گرددیم اجرا آن مورد در یتضامن یتهاکبشر 

 لف کم 1310 ماه ادخرد مصوب  تهاکشر  ثبت قانون طبق بر هک یخارج تکشر  هر و قانون نیا رد ورکمذ یرانیا یتجارت تکشر  هر
 نمره چه تحت در هک دینما حیتصر رانیا در خود یچاپ ای یخط اتینشر و اعالنات  و حسابها صورت  و اسناد هیلکرد دیبا است بثبت

 هک است یمجازات بر عالوه مجازات  نیا -شد خواهد الیر تا دو هزار ستیدو از ینقد  یبجزا ومکمح ال و دهیرس ثبت به رانیا در
 .شده مقرر ثبت دمع یبرا تهاکشر  ثبت قانون در

 الیر60.000.000 تا 10/ 000/ 000به   25/12/1399ت وزیران مورخ به هیادر این بند به موجب مصوجزای نقدی مندرج 
 تعدیل یافته است

 قیبطر  آنها  متیق  یعموم  مجمع  میتصم  ای  تکشر   اساسنامه  مطابق  هک  باشد  داشته  یاستقراض  اوراق  ای  سهام  تکشر   اگر  -221  ماده
 هیتأد موقع در تکشر  شدبا شده ختهپردا گرفته تعلق آنها به هک یمنافع اوراق ای سهام آن متیق هیدتأ از قبل و شود هیتأد دیبا قرعه

 .دینما استرداد را شده هیتأد منافع تواند ینم متیق لاص
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 اءکشر   طرف  از  یبعد   اقساط  هیتأد  لهیبوس  را  خود  هیاول  هیسرما  هک  ندک  دیق  خود  اساسنامه  در  تواند  یم  یارتتج  تکشر   هر  -222  ماده
 .دهد لیتقل را نآ هیسرما از برداشت بواسطه ای و ردهک ادیز دیجد کیشر قبول ای

 .شود یم نیمع صراحتا   داد لیتقل را هیاول هیسرما توان یم زانیم آن تا هک یحداقل سنامهاسا در

 .است ممنوع دادن قرار حداقل را تکشر  هیاول هیسرما عشر از مترک

 کچ -طلبهفت -برات -چهارم باب
 برات -اول فصل

 برات صورت -اول مبحث

 :باشد لیذ طیشرا یدارا دیبا دهنده برات  مهر ای امضاء بر عالوه برات  -223 ماده

 .ورقه یرو  در (برات ) لمهک دیق (1

  (سال و ماه و روز) ریتحر خیتار (2

 .ندک هیتأد را برات دیبا هک یشخص اسم (3

 .برات  مبلغ نییتع (4

 .برات  وجه هیتأد خیتار (5

 .گرید محل ای باشد هیعل محال اقامت محل هکنیا از اعم برات  وجه هیتأد انکم (6

 .شود یم پرداخته او ردک حواله ای وجه در برات  هک یشخص اسم (7

 .است خال چهارم ای سوم ای دوم ای اول نسخه هکنیبا حیتصر (8
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 .دهنده برات  خود ردک بحواله ای اشدب گرید شخص ردک بحواله است نکمم برات  -224 ماده

 .شود یم وشتهن حروف تمام با ت برا مبلغ و ریتحر خیتار -225 ماده

 هر رقم و حروف با مبلغ اگر است اعتبار مناط مترک بلغم باشد اختالف آنها نیب و شده نوشته حروف بتمام دفعهکی از شیب مبلغ اگر
 .است معتبر حروف با بلغم باشد اختالف آنها نیب و شده نوشته دو

 مشمول نباشد 223 ماده 8 و 7 -6 -5 -4 -3 -2 قراتف در مقرر یاساس طیشرا از یکی متضمن برات  هکیصورت در -226 ماده
 .بود نخواهد یتجارت بروات  به راجعه مقررات 

 .شود صادر یگر ید شخص حساب  و بدستور است نکمم برات  -227 ماده

 ولکن و قبول در -دوم مبحث

 .شود یم مهر ای امضاء شده نوشته خیتار دیق با برات  ودخ در برات  یقبول -228 ماده

 برات  خیتار شد نوشته خیتار ونبد یقبول اگر -شد خواهد نوشته حروف تمام با یقبول خیتار باشد تیرؤ از بوعده برات  هکیصورت در
 .شود یم حساب  تیرؤ خیتار

 بر شعرم عبارت حا  یصر هکنیا مگر است محسوب  یقبول ندک مهر ای امضاء نوشته برات رد هیعلمحال هک یعبارت هر -229 ماده
 .باشد قبول عدم

 .است محسوب  شده قبول برات وجه هیبق باشد برات  از جزء   کی قبول عدم بر مشعر فقط عبارت  اگر
 .شود یم محسوب  شده بولق برات  دینما مهر ای امضاء را برات  یعبارت چیه ریتحر بدون هیعلمحال هکیصورت در

 .دینما هیتأد دهوع سر آنرا وجه است ملزم برات نندهکقبول -230 ماده

 .ندارد ولکن حق نندهکقبول -231 ماده

 .دینما اعتراض هیبق یبرا دیبا برات  دارنده صورت نیا در باشد برات  جهو از قسمت کیب منحصر یقبول است نکمم -232 ماده
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 یشرط حدود رد بشرط نندهکقبول معهذا یول شودیم محسوب  شده ولکن برات  شد نوشته بشرط وطمشر  یقبول اگر -233 ماده
 .است برات  وجه پرداخت مسئول نوشته هک

 .است یضرور  هیتأد انکبم حیتصر شود هیتأد دیبا دهننکقبول اقامت حلم از خارج در آن وجه هک یبرات یقبول در -234 ماده

 .شود ولکن ای قبول ارائه خیتار از ساعت 24 ظرف در ینتهم ای ارائه بمحض دیبا برات  -235 ماده

 راضباعت است موسوم مزبور قنامهیتصد -گردد محقق شودیم میتنظ رسما   هک قنامةیتصد بموجب دیبا برات  ولکن -236 ماده
 .ولکن (پروتست)

 وعده سر در آن وجه هیتأد یبرا یضامن دیبا رات ب دارنده یبتقاضا دهنده برات  و سهایظهرنو ولکن اعتراض از پس -237 ماده
 .ندینما هیتأد ورا  ف (باشد اگر) یرجوع برات مخارج و اعتراضنامه مخارج امبانضم را برات  وجه ای بدهند

 همان هک زین یبرات دارنده شود هیتأد عدم اعتراض نپرداخته را آن وجه یول ردهک قبول یبرات هک یسک هیعل بر اگر -238 ماده
 ضامن آن وجه پرداخت یبرا هک دینما تقاضا نندهک قبول از تواند یم است دهینرس آن پرداخت موعد هنوز یول ردهک قبول شخص

 .ندک نیتضم یگر ید بنحو آنرا پرداخت ای دهد

 ثالث خصش یقبول در -سوم مبحث

 ند ک قبول سهایظهرنو از یکی ای دهنده برات  بنام اآنر  تواندیم یثالث شخص آمد بعمل اعتراض و شد ولکن یبرات گاه هر  -239 ماده
 .برسد او بامضاء   شده دیق اعتراضنامه در دیبا ثالث شخص یقبول –

 و دهندهبرات  مقابل در آن ولکن از برات  دارنده یبرا هک یحقوق هیلک نشده هیتأد برات تا زین ثالث شخص یقبول از بعد -240 ماده
 .بود خواهد ظمحفو شودیم حاصل هاسیظهرنو

 برات وعده در -چهارم مبحث

 ای کی ای روز چند ای کی بوعده ای برات  تیرؤ از ماه چند ای کی ای روز چند ای کی بوعده ای شدبا تیبرؤ است نکمم برات  -241 ماده
 .باشد شده ولکمو  ینیمع بروز پرداخت است نکمم -برات  خیرتا از ماه چند
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 .شود پرداخته فورا   دیبا شد قبول وعده یب برات  گاه هر -242 ماده

 اعتراضنامه خیتار ای یقبول خیتار لهیبوس دارد وعده تیرؤ از ماه چند ای کی ای روز چند ای کی هک یبرات پرداخت موعد -243 ماده
 .ودشیم نیمع ولکن

 .شود هیتأد لیتعط بعد روز دیبا ردک تصادف یرسم لیتعط با برات  پرداخت موعد اگر -244 ماده

 .شد خواهد تیرعا زین یتجارت اوراق ریسا مورد در قاعده نیهم -تبصره

 یسیظهرنو -جمپن مبحث

 .دیآیم بعمل یسیظهرنو لهیبوس برات  انتقال -245 ماده

 داده انتقال اوب برات  هک یسک اسم و خیتار یسیظهرنو در است نکمم -برسد سیظهرنو اء  امض به دیبا یسیظهرنو -246 ماده
 .ددگر  دیق شودیم

 صورت نیا در هک باشد ودهنم دیق را وصول در التکو  سیظهرنو هکنیا مگر است برات  انتقال از یکحا یسیظهرنو -247 ماده
 در جز .داشت خواهد وصول یبرا یدعو  اقامه و اعتراض حق قتضاءالیولد  وصول حق برات  دارنده یول نشده واقع برات  انتقال

 .باشد شده حیتصر برات  در نیا خالف هکیاردمو 

 .شودیم شناخته ّورمز ندک دیق یمقدم خیتار یسیظهرنو در سیظهرنو گاه هر -248 ماده

 تیمسئول -ششم مبحث

 .دارند یتضامن تیمسئول برات  دارنده مقابل رد سهاینوظهر  و ردهک قبول را برات هکیسک -دهندهبرات  -249 ماده
 .دینما  رجوع  مجتمعا    آنها  بتمام  ای  نفر  بچند  ای  منفردا    بخواهد  هک  آنها  از  دامک  بهر  ندتوا  یم  اعتراض  و  هیتأد  عدم  صورت  در  اتبر   دارنده

 .اردد خود ماقبل یسهایظهرنو و دهنده برات  به نسبت سهایظهرنو از کی هر را حق نیهم

 ستین  ملزم  یدعو   نندهک  امهاق  –  ستین  برات   نیمسئول  ریبسا  رجوع  حق  اسقاط  موجب  نیمسئول  از  نفر  چند  ای  کی  هیعل  بر  یدعو   امهاق
 .ندک تیرعا خیتار ثیح از را یسیظهرنو بیترت
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 نموده ضمانت او از هک رددا یتضامن تیمسئول یسک با فقط ردهک را یسیظهرنو ای هیعل محال ای دهنده برات  ضمانت هک ینضام
 .است

 مخارج و متفرعات  حساب صورت  و اعتراضنامه و تبرا میتسل به را پرداخت تواندیم برات  هیدتأ نیمسئول از کی هر -250 ماده

 .ندک ولکمو  بپردازد دیبا هک یقانون

 وصول یبرا غرما تمام در ای رماغ از کی هر در تواند یم برات  دارنده شوند ستکورش برات  نیمسئول از نفر چند گاه هر -251 ماده
 کیچیه  هیتصف ریمد  -دینما  وصول  امال  ک  را خود  طلب  هکنیا  تا شود  داخل  (یقانون  مخارج  و  متفرعات و  برات وجه)  خود طلب تمام

 در مگر دینما رجوع گرید ستهکورش هیتصف ریبمد شودیم پرداخته طلب نیچن بصاحب هک یوجه یابر  تواند ینم ستگانکورش از
 نیا در باشد او طلب زانیم از شیب ابدییم صیتخص طلب بصاحب انستگکورش تمام یدارائ از هک یوجوه مجموع هک یورتص

 ریبسا هک گردد محسوب ستگانکورش یدارائ جزء   -اندهپرداخت مداک هر هک یوجه زانیم تا تعهد خیتار بیبترت دیبا مازاد صورت
 .دارند رجوع حق هاستهکورش

 یمرع شندبا داشته یتضامن تیمسئول نید کی پرداخت یبرا هک زین ینفر  چند هر یستگکورش مورد در ماده نیا دمفا -تبصره
 .بود خواهد

 پرداخت در -هفتم مبحث

 .دیآیم بعمل شده نیمع آن در هک یپول نوع با برات  پرداخت -252 ماده

 شده نیمع برات  در هک نوع آن از ریغ یپول است ردهک منتقل اوب را برات  هک یسک ای دهنده برات  به برات دارنده اگر -253 ماده
 انتقال ای ات بر  هدهند از تواندیم برات  دارنده شود اعتراض هیتأد عدم ای و قبول از امتناع ای لو کن جهینت در برات  آن و بدهد است

 برات در هک یپول نوع جز برات  وجه نیمسئول ریسا از یول ندک طالبهم شده نیمع برات در هک یپول نوع ای داده هک را یپول نوع دهنده
 .ستین مطالبه قابل شده نیمع

 .شود پرداخته وعده آخر روز دیبا وعدهب برات  -254 ماده
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 دنخواه حساب  است صدور خیتار از بوعده هک یبروات در برات  صدور روز و است تیرؤ از بوعده هک یبروات در تیرؤ روز -255 ماده
 .شد

 .است ولمسئ دارند یحق برات  بوجه نسبت هک یاشخاص مقابل در نموده هیتأد موعد از قبل را برات  وجه هک یصشخ -256 ماده

 ه ک دهنده برات  و خود ماقبل یسهایظهرنو به بدهد پرداخت یبرا یمهلت نوشته یقبول هک یسک به برات دارنده اگر -257 ماده
 .تداش نخواهد رجوع حق داننداده تیرضا مزبور بمهلت

 فیتوق او نزد در ا  قانون برات  وجه هکآن مگر شودیم محسوب  الذمهیبر  پردازدیم را برات  وجه وعده سر در هک یشخص -258 ماده
 .باشد شده

  شده   دیق  نسخه آن  یرو  در  هکیصورت در  دیآ  بعمل الخ  رابع  ای ثالث  ای یثان  نسخه  بموجب تاس  نکمم  برات   وجه  پرداخت  -259 ادهم
 .است ساقط اعتبار از گرید نسخ سخهن نیا بموجب وجه پرداخت زا پس هک باشد

 ی ولقب نسخه هک یشخص مقابل در نشده نوشته یقبول آن یرو  در هک بپردازد نسخة حسب رب را برات  وجه هک یشخص -260 ماده
 .است آن وجه پرداخت مسئول دارد را شده

 ثالث ای یثان نسخه حسب بر را آن وجه ولوص تواندیم آن صاحب است نشده قبول هنوز هک یتبرا شدن گم صورت در -261 ماده
 .ندک تقاضاالخ رابع ای

 بموجب فقط گرید یهانسخه یرو  از پرداخت یتقاضا شده نوشته آن یرو  در یقبول هک باشد نسخة مفقود نسخه اگر -262 ماده
 .دیآیم بعمل ضامن دادن ازپس مهکمح امر

 را الخ  رابع  ای  ثالث  ای  یثان  نسخه دتوانیم  باشد  نشده  ای  شده  نوشته  یقبول  هکنیا از اعم  -ردهک  گم  را ت برا  هک  یشخص  اگر  -263  ماده
 .ندک مطالبه مهکمح امر بموجب آنرا وجه هیتأد ضامن دادن با تواندیم است باو متعلق برات  هکنیا اثبات از پس دینما لیتحص

 برات صاحب شود امتناع برات وجه هیتأد از است آمده بعمل 263 و 262 -261 دموا مورد در هک یتقاضائ وجود با اگر -264 ماده
 .بدارد محفوظ اعتراضنامه بموجب را خود حقوق تمام تواندیم مفقود
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 نیا  در  هک  یبیبترت  و  مواعد  در  و  شده  میتنظ  برات   وعده  خیتار  از  ساعت  24  ظرف  در  دیبا  فوق  ماده  در  ورکمذ  اعتراضنامه  -265  ماده
 .گردد ابالغ سهایوظهرن و دهنده برات به است شده نیمع اعتراضنامه ابالغ یبرا نقانو

 سیظهرنو  -دینما  رجوع  است  بوده  او  از  قبل  بالفاصله  هک  یسیبظهرنو  دیبا  یثان  نسخه  لیتحص  یبرا  مفقود  برات   احبص  -266  ماده
 رجوع  اریاخت  دیبا  سیظهرنو  هر  نیهمچن  و  ندک  یهنمائرا  و  داده  خود  ماقبل  سیبظهرنو  مراجعه  اریاخت  برات   بصاحب  است  ملزم  مزبور
 .بود خواهد مفقود برات  صاحب عهده بر اقدامات  نیا مخارج -برسد دهنده برات  به تا بدهد خود ماقبل سیوبظهرن
 .است دهش وارد مفقود برات  صاحب بر هک است یخسارات و برات  وجه هیتأد مسئول اریاخت دادن از امتناع صورت  در سیظهرنو

 ضمان مدت  باشد ردهکن نیمع دخو ضمانت یبرا یمدت (263 و 262 موادب رجوع) مفقود برات  ضامن هک یصورت در -267 ماده
 مهکمح در او هیعل بر یدعو  ثیح نیا از گرید باشد نشده یدعو  اقامه ای البهمط رسما   سال سه نیا ظرف در گاه هرو است سال سه

 .بود نخواهد مسموع

 نسبت  فقط برات  دارنده و شوند یم یبر  سهایظهرنو و دهنده ات بر  اندازه بهمان شود پرداخته برات وجه از یمبلغ اگر -268 ماده
 .ندک اعتراض تواند یم هیبق به

 .ندبده یمهلت برات  وجه هیتأد یبرا برات  صاحب تیرضا بدون توانندینم مکمحا -269 ماده

 ثالث شخص بواسطه برات  وجه هیتأد -هشتم مبحث

 دخالت -دینما یارساز ک  را شده  اعتراض برات  وجه  سهایظهرنو  از  یکی ای  دهنده  ات بر  طرف  از تواندیم  یثالث  شخص  هر  -270  ماده
 .شود دیق آن لیذ در ای نامهاعتراض در دیبا وجه پرداخت و ثالث شخص

 .است برات  دارنده فیوظا و قوقح تمام یدارا پرداخته را برات  وجه هک یثالث شخص -271 ماده

 از وجه پرداخت اگر و شوند یم الذمهیبر  سهایظهرنو تمام پرداخت دهنده برات  طرف از ثالث شخص را برات  وجه اگر -272 ماده
 .اندالذمه یبر  او از بعد یسهایظهرنو دیآ بعمل سهایظهرنو از یکی طرف
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 رفته یپذ سک آن شنهادیپ شوند حاضر وجه پرداخت یبرا برات  نیمسئول از یکی انبج از کی هر متفقا   شخص دو راگ -273 ماده
 وجه هیتأد یبرا اعتراض از پس هیعلمحال خود اگر -ندکیم الذمهیبر  را نیمسئول از یادتر یز عده او طرف از وجه هیتأد هک است

 .دارد حیترج یثالث شخص هر بر شود حاضر

 برات رندهدا فیوظا و حقوق -نهم حثمب

 باشد شده  صادر رانیا  در برات   هکنیا  از  اعم  شود  هیتأد  تیرؤ  از  بوعده  ای  تیبرؤ رانیا در  دیبا  آن  وجه  هک یبروات به  نسبت  -274 ماده
 و سهایبظهرنو رجوع حق ال و دینما مطالبه برات  خیتار از سالکی ظرف در آنرا یقبول ای پرداخت است لفکم برات  دارنده خارجهدر ای

 .شتدا نخواهد است دهیرسان هیعلبمحال را برات  وجه هک دهندةببرات  نیهمچن

 ه شد مقرر یمتر ک ای شتریب مدت  یقبول یتقاضا یبرا خارجه در ای باشد شده صادر انر یا در هکنیا از اعم برات در اگر -275 ماده
 هیعلبمحال  را  برات   وجه  هک  دهندةبرات   و  سهایبظهرنو  رجوع  قح  ال  و  دینما  تقاضا  را  برات   یقبول  مدت   همان  در  دیبا  برات   دارنده  باشد
 .داشت نخواهد تاس دهیرسان

 ال و دینما یقبول یتقاضا مزبور مدت در دیبا برات دارنده باشد ردهک نیمع یمدت یقبول یاضاتق یبرا یسیظهرنو اگر -276 ماده
 .ندک ستفادها ببروات  مربوطه قررات م از تواندینم سیظهرنو آن مقابل در

 مواعد در شود هیتأد خارجه کممال در دیبا و صادر رانیا یشهرها از یکی در هک بوعده ای تیبرؤ برات  دارنده گاه هر -277 ماده
 .شد خواهد ساقط او حق مواد همان مقررات  مطابق باشد ردهکن مطالبه را وجه پرداخت ای نوشتن یقبول فوق مواد در مقرر

 .گردد مقرر یگر ید ردادقرا سهایظهرنو و دهندهبرات  و برات  دارنده نیب هک بود نخواهد مانع فوق ات مقرر  -278 ماده

 .ندک مطالبه را برات  وجه وعده روز دیبا برات  دارنده -279 ماده

 معلوم شودیم دهینام هیتأد عدم اعتراض هک نوشتة لهیبوس وعده خیتار از روز ده ظرف در دیبا برات  وجه هیتأد از امتناع -280 ماده
 .گردد

 .آمد خواهد بعمل آن بعد روز اعتراض باشد لیتعط دهم روز اگر -281 ماده
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 .ردک اهدنخو  یمستغن هیتأد عدم اعتراض از را برات  دارنده یولکن اعتراض نه او یستگکورش نه هیعلمحال فوت  نه -282 ماده

 .است یباق اتبر  دارنده یبرا اعتراض حق شود ستکورش وعده از قبل برات  هنندک قبول هکیصورت در -283 ماده

 اظهارنامه لهیبوس را هیتأد عدم اعتراض خیتار زا روز ده ظرف در دیبا است شده اعتراض هیتأد عدم بعلت هکیبرات دارنده -284 ماده
 .دهد عاطال نموده واگذار باو را برات  هک یسکب ضهقب دو یسفارش مراسله ای یرسم

 خود سابق  سیبظهرنو  لهیوس بهمان  آنرا  فوق  نامه اطالع  افتیدر  خیتار  از  روز  هد ظرف  در  دیبا  زین  سهایظهرنو  از  کی  هر  -285  ماده
 .دهد اطالع

 او  یبرا  249  ماده  هک  یحق از  بخواهد  شده  ضاعترا  پرداخت  عدم  بعلت  و شود  هیتأد  رانیا  در  یستیبا  هکیبرات  دارنده  اگر  -286 ماده
 .دینما یدعو  اقامه راضاعت خیتار از سالکی ظرف در دیبا ندک استفاده تهداش مقرر

 روزکی فرسخ شش هر یبرا شود پرداخته آنجا در دیبا برات وجه هک باشد یمحل زا خارج هیعلیمدع اقامت محل گاه هر -تبصره
 .شدخواهد اضافه

 دو  ظرف  در  رانیا  میمق یها  سیظهرنو  ای و  دهنده  برات   هیعل  بر  یدعو   اقامه  ودش  هیتأد خارجه در دیبا  هکیبروات  مورد در -287  ماده
 .دیآ بعمل دیبا اعتراض خیتار از سال

 ادمو  بموجب هک یمواعد  در دیبا دینما استفاده شده داده باو 249 ماده در هک یحق از بخواهد سهایظهرنو از کی هر -288 ماده
 بدون را برات  وجه اگر و است محسوب  مهکمح هیاحضار ابالغ یفردا از موعد باو تنسب و ندک یدعو  اقامه استمقرر  287 و 286

 .شد خواهد محسوب هیتأد روز یفردا از دینما هیأدت باشد شده یدعو  اقامه او هیعل بر هکنیا

 بر سهایظهرنو از کی هر یعو د نیهمچن و سهایظهرنو بر برات  رندهدا یدعو  فوق مواد در مقرره مواعد انقضاء   از پس -289 ماده
 .شد دنخواه رفتهیپذ مهکمح در خود سابق دی
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 هکنیا بر مشروط شودینم رفتهیپذ زین دهندهبرات  هیعل بر برات یسهایوظهرن و دارنده یدعو  فوق مواعد انقضاء   از پس -290 ماده
 خواهد  هیعلبمحال  مراجعه  حق  فقط  برات   دارنده  نصورت یا  در  و  دهیرسان  هیعلبمحال  را  راتب  وجه  وعده  سر  در  دینما  ثابت  دهندهبرات 

 .داشت

 کی هر ای دهندهبرات  است مقرر یدعو  اقامه یبرا ای نامهاعتراض ابالغ و اعتراض یبرا هک یموعد  انقضاء   از پس اگر -291 ماده
 برخالف برات  دارنده دارد مسترد دبو دهیرسان هیعلبمحال برات هیتأد یراب هک را یوجه گرید عنوان ای محاسبه قیبطر سهایظهرنو از

 .دینما یدعو  اقامه وجه نندهک افتیدر هیعل بر هک داشتدخواه حق قبل ماده دو مقررات 

 هوج  معادل  است  شده  اعتراض  هیتأد  عدم  بعلت  هکیبرات  دارنده  یتقاضا  بمجرد  است  لفکم  مهکمح  یدعو   اقامه  از  پس  -292  هماد
 .دینما فیتوق نیتأم نعنواب هیعلیمدع اموالاز را برات 

  (پروتست) اعتراض در -دهم مبحث

 :دیآیم بعمل لیذ موارد در اعتراض -293 ماده

 .ولکن مورد در (1

 .ولکن ای قبول از امتناع مورد در (2

 .هیتأد عدم مورد در (3

 :شود ابالغ لیذ اشخاص متقاا بمحل اجراء مأمور بتوسط تیداب مهکمح امر بموجب و میتنظ نسخه کی در دیبا اعتراضنامه

 .هیعلمحال (1

 .اندشده نیمع عندالقتضاء وجه هیتأد یبرا برات در هکیاشخاص (2

 .است ردهک قبول را ت برا هک یثالث شخص (3
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 مکحا  ای  اسناد ثبت  سیرئ ای صلح  نیام  بعهده  بیترت  تیرعا  با  او  فیوظا  نباشد تیبدا  مهکمح دیآیم  بعمل  اعتراض هک  یمحل در  اگر
 .بودخواهد محل

 :باشد دارا را لیذ مراتب دیبا اعتراضنامه -294 ماده

 .رهیغ و یسیظهرنو و یقبول از اعم آن ات یمحتو هیلک با برات  املک سواد (1

 .برات وجه هیبتأد امر (2

 امضاء انکام عدم علل نیچنمه و قبول از ای هیتأد از تناعام علل و بدهد را برات  وجه دیبا هکیشخص اب یغ ای حضور دیبا اجرا مأمور
 .ندک امضاء و دیق اعتراضنامه لیذ در راامضاء از امتناع ای

 263 و 262 -261 مواد در مندرجه موارد در رمگ شود اعتراضنامه ریگیجا برات  دارنده فطر  از تواندینم نوشتة چیه -295 ماده
 .برات شدنبمفقود راجع

 .بدهد 293 ماده در ورکمذ اشخاص اقامت بمحل را اعتراضنامه حیصح سواد دیبا اجرا مأمور -296 ماده

 در نمره  و  خیتار  بیرتبت بروز  روز را  اعتراضنامه  مفاد  دیبا  دهندیم انجام را  مهکمح فهیوظ  هکیمقامات  دفتر ای  مهکمح  ردفت -297 ماده
 اقامت  محل  هکیصورت  در  -ندینما  ثبت  ستا  هشد  امضاء  و  نمره  او  اممق  قائم  ای  مهکمح  سیرئ  بتوسط  آن  صفحات   هک  یمخصوصدفتر
 هیتأد از امتناع علل از یسفارش اغذک توسط را آنها دیبا مهکمح دفتر باشد شده دیق برات  یرو  در یاول سیظهرنوای دهندهبرات 

 .سازد مستحضر

 یرجوع برات  -ازدهمی مبحث

 و اعتراضنامه صدور مخارج و آن وجه افتیدر یبرا عتراضا از پس یاصل اتبر  دارنده هک است یبرات یرجوع برات -298 ماده
 . ندکیم صادر سهایظهرنو از یکی ای دهندهبرات  بعهده نرخ تفاوت
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 آن صدور انکم نرخ و یاصل برات  هیتأد انکم نرخ نیب اوت تف شود صادر یاصل دهندهبرات  بعهده یرجوع برات اگر -299 ماده
 یصلا برات  هک یانکم نرخ تفاوت  عهده از دیبا هیمشارال شود صادر سهایظهرنو از یکی بعهده یرجوع برات  اگر و بود خواهداو بعهده

 .دیآبر  است شده صادر آنجا در یرجوع یبرا هک یانکم خنر و است ردهک میتسلای معامله آنجا در را

 :گرددیم دیق لیذ مراتب مزبور ساب ح صورت در -شود مهیضم (بازگشت حساب ) یحساب صورت  دیبا یرجوع برات  به -300 ماده

 .است شده صادر او بعهده یرجوع برات  هک یشخص اسم (1

 .شده اعتراض برات یاصل بلغم (2

 .رهیغ و پست مخارج و مبرت وجه و دلل و صراف العملحق لیقب از معموله مخارج ریسا و اعتراضنامه مخارج (3

 . (299) ماده در ورکمذ ینرخها تفاوت  مبلغ (4

 سواد و شده اعتراض برات  است لزم بعالوه شود قیتصد تاجر نفر دو توسط دیبا قبل ماده در ورکمذ حساب  صورت  -301 دهما
 .گردد مهیضم مزبور حساب  بصورت  اعتراضنامهاز یمصدق

 قنامةیصدت دیبا 301 و 300 مواد در ورکمذ مراتب بر عالوه شود صادر سهایظهرنو از یکی بعهده یرجوع برات هگا هر -302 ماده
 .شود مهیمض دینما نیمع آنرا صدور انکم و یاصل برات  هیتأد انکم نرخ نیب تفاوت  هک

 صادر سهایظهرنو از یکی بعهده یجوعر  برات  اگر و داد بیترت توانینم متعدد بازگشت حساب  صورت  برات  کیب نسبت -303 ماده
 .برسد یاول دهنده برات  به تا شودیم پرداخته هاسینوظهر  بتوسط ا  یمتوال بازگشت حساب  باشد شده

 خرج  کی  دار  عهده  فقط  یاول  دهنده  برات  و  سهایظهرنو  از  کی  هر  -ساخت  وارد  نفرکی  بر  تماما    توانینم  را  یرجوع  یبراتها  الت یتحم
 .است

 هیتأد ریتأخ سارت خ و اعتراض وزر  از است شده اعتراض هیتأد عدم بواسطه هک برات  یاصل مبلغ هیتأد ریأخت خسارت  -304 ماده
 .ودشیم محسوب  یدعو  اقامه روز از فقط یرجوع برات  مخارج و اعتراضمخارج
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 یخارج نیقوان -دوازدهم مبحث

 .است صدور تکممل نیقوان تابع برات  یساسا طیشرا شده صادر رانیا خارج در هک یبروات مورد در -305 ماده
 ن یقوان تابع آمده بوجود خارجه در هک زین (رهیغ و یقبول -ضمانت -یسیظهرنو از یناش اتتعهد) یبرات تعهدات  ریسا از قسمت هر
 .است ردهک دایپ وجود آنجا در تعهد هک است یتکممل

 رانیا  در  هک  یسانک  باشد  حیصح  رانیا  قانون  موافق یبرات  تعهدات ای و  موجود رانیا  قانون  مطابق  برات  یاساس  طیشرا  اگر  کمعذال
 .ستین یخارج نیوانق با مطابق آنها تعهد بر مقدم یبرات تعهدات  ای برات  یاساس طیشرا هک ندارند نیبا استنادحق انددهر ک یعهداتت

 نیقوان  تابع  دیآ  بعمل  دیبا  خارجه  در  آن  از  استفاده  و  برات   از  هیناش  حقوق  حفظ یبرا  هک  یاقدام  هر  یلک بطور  و  اعتراض  -306  ماده
 .بشود آنجا در دیبا اقدام آن هک بود خواهد یتکممل

 طلب فته در -دوم  فصل

 ای حامل وجه در عندالمطالبه ای نیمع موعد در یمبلغ ند کیم تعهد نندهک امضاء آن بموجب هک است یسند  طلب فته – 307 ماده
 .دینما یارساز ک شخص آن ردکبحواله ای و نیمع شخص

 :باشد لیذ مراتب متضمن و خیرتا یاراد دیبا مهر ای امضاء بر عالوه طلب فته – 308 ماده

 .حروف تمام با شود هیتأد دیبا هک یمبلغ (1

 .وجه رندهیگ (2

 .پرداخت خیتار (3

 هیالرعالزم زین طلبفته مورد در (باب  نیا اول فصل آخر یال چهارم مبحث از) یتجارت بروات  به راجع رات مقر  تمام -309 ماده
 .است
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 کچ -سوم  فصل

 واگذار  یگر یبد  ای  مسترد بعضا   ای ال  ک  دارد  هیعلمحال نزد  در  هک  را  یوجوه  نندهکصادر   آن  بموجب  هک  ستیا  هنوشت کچ -310  ماده
 .دینمایم

 .باشد داشته وعده دینبا وجه پرداخت -سدبر  نندهکصادر  یبامضا و شده دیق صدور خیتار و محل دیبا کچ در -311 ماده

 منتقل  یگر یبد  ظهر  در  امضاء  بصرف  است  نکمم  -باشد  ردک  بحواله  ای  نیمع  شخص  ای  حامل  وجه  در  است  نکمم  کچ  -312  ماده
 .شود

 .ودش یارساز ک ارائه بمحض دیبا کچ وجه -313 ماده

 ضمانت  از  قانون  نیا  مقررات   نکیل  ستین  محسوب   یتجارت  ملع ذاتا    باشد  گرید بمحل  یمحل  از  هکنیا  ولو  کچ  صدور  -314  ماده
 .بود خواهد زین کچ شامل بروات  به راجع شدن مفقود و ضمان یدعو  اقامه و اعتراض و اه سیظهرنو و نندهکصادر 

 وجه صدور خیتار از روز پانزده ظرف در دیبا کچ دارنده گردد هیتأد دیبا است شده صادر هک یانکم همان در کچ اگر -315 ماده
 .شود مطالبه کچ صدور خیتار از روز پنج و چهل ظرف در دیبا شدبا شده صادر رانیا گرید نقطه به هطنق کی از اگرو ندک مطالبه آنرا
 نخواهد  مسموع  سیظهرنو  هیعل  بر  او  یدعو   گرید  ندکن  مطالبه  را  آن  وجه  پرداخت  ماده  نیا  در  ورهکمذ  مواعد  ظرف  در  کچ  دارنده  اگر
 مسموع مهکمح در زین نندهکصادر  هیعل بر کچ دارنده یدعو  برود نیب از است هیعلبمحال مربوط هک یبسبب کچ وجه اگر و بود

 .ستین

 .باشد حامل وجه در کچ اگرچه دینما مهر ای امضاء آنرا ظهر دیبا ندکیم افتیدر را کچ وجه هک یسک -316 ماده

 رانیا در دیبا و شده صادر رجهخا از هک یهائکچ مورد در است شده صادر رانیا در هک یهائ کچ به راجعه مقررات  -317 ماده
 خیتار از ماه چهار ندک مطالبه را کچ وجه تواند یم کچ دارنده آن ظرف در هک یمهلت نکیل -شد خواهد تیرعا زین شود تهپرداخ
 .است صدور
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 زمان مرور در -چهارم فصل

 از پنجسال یانقضا از پس شده صادر یتجارت امور یبرا ای تجار طرف از هک کچ و طلب فته و برات  به راجعه یدعاو  -318 ماده
 نید به اقرار رسما   مدت  نیا ظرف در هکنیا مگر بود نخواهد مسموع مکمحا در یقضائ بیتعق نیآخر ای و اعتراضنامه صدور خیتار

 خیتار از زمان مرور تمد اعتراض عدم صورت در .است حسوبم اقرار خیتار از زمان مرور مبداء   صورت نیا در هک باشد شده واقع
 .شودیم وعشر  عتراضا مهلت انقضاء  

  12 و 1303 دلو 25 مصوب  تجارت قانون یاجرا خیتار از قبل هک یطلبهائ فته و کچ و بروات  مورد در ماده نیا مفاد -تبصره
 راجع زمان بمرور بوطمر ررات مق تابع زمان مرور ثیح از سنادا نیا و نبوده اجرا قابل است شده صادر 1304 خرداد 12 و نیفرورد

 .است قولهمن باموال

 ای طلبفته ای برات ندهدار  ردک مطالبه پنجسال زمان مرور حصول بواسطه نتوان را کچ ای طلبفته ای برات وجه اگر -319 ماده
 .دینما مطالبه است ردهک بالجهت استفاده او بضرر هک یسک از آنرا وجه منقوله اموال زمان مرور حصولتا تواندیم کچ

 .باشد فاقد را قانون نیا در مقرر یاساس طیشرا از یکی کچ ای طلب فته ای برات  هک است یجار  زین یردمو در فوق مکح -تبصره

 حامل وجه در اسناد -پنجم باب
 کعذلم  .خالف  بوت ث  صورت   در  مگر  شودیم  ب محسو  محق  آن  وجه  مطالبه  یبرا  و  کمال  حامل  وجه  در  سند  هر  دارنده  -320  ماده

 نکمم هک یثالث بشخص نسبت را ونیمد بحامل وجه هیتأد ندک منع را سند آن وجه هیأدت سیپل ای یائقض تداریصالح مقامات اگر
 .ردک نخواهد یبر  باشد باو متعلق سند است

 .سند اخذ ابلمق در مگر ستین هیتأد به لفکم ملحا وجه در سند ونیمد شده صادر سند بطالن مکح هکیمورد در جز -321 ماده

 و  باشد وپنک اوراق دیتجد یبرا مةیضم یدارا ای وپنک یهاورقه یدارا هک حامل وجه در سند شدن گم ورت ص در -322 ماده
 اصدار  یبرا  دنک  افتیدر مرتبا    را یمنفعت  ای  ربح  دهدیم حق آن  بدارنده  سند خود هک  حامل  وجه  در  سند  شدن  گم  صورت   در  نیهمچن

 .شد خواهد عمل لیذ مطابق بطالن مکح
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 .است شده گم فعال   و بوده او تصرف در سند دینما معلوم ونیمد اقامت محل مهکمح در دیبا یمدع -323 ماده
 .است یافک سند خود ابراز باشد ردهک گم را خود بسند مربوط مهیضم ای وپنک اوراق فقط یمدع اگر

 سند   مجهول  بدارنده  دیجرا  در  اعالن  لهیبوس  دیبا  دانست  اعتماد  قابل  احوال  و  اوضاع  بر  بنا  را  یمدع  یادعا  مهکمح  اگر  -324  ماده
 تواندیم مهکمح -شد خواهد صادر آن بطالن مکح نمودن ابراز را سند سال سه تا اعالن نیاول انتشار خیتار از هرگاه -ندک اخطار

 .ندک نییتع سال سه از شیب یمدت القتضاءیلد 

 ینیتأم ای ضامن گرفتن از پس مگر نپردازد یسکب را سند وجه هک ندک قدغن ونیبمد تواندیم مهکمح یمدع یبتقاضا -325 ماده
 .دینما بیتصو مهکمح هک

 332  مواد  در  مقرر  بیبترت  شودیم  هیالتأد  لزم  یدعو   انیجر  ضمن  در  هک  یوپنهائکب  نسبت  وپنک  قاورا  شدن  گم  مورد  در  -326  ماده
 .شد خواهد عمل 333 و

 را گرید دیجرا در اعالن بعالوه تواندیم مهکمح شود منتشر یرسم مجله در دفعه سه دیبا 324 ماده در ورکمذ اخطار -327 ماده
 .دارد مقرر زین

 تا هگا هر هک ردک خواهد اخطار و داده یمتناسب مهلت یبمدع مهکمح شود ابراز مفقود سند فوق اعالن از پس اگر -328 ماده
 .دیگرد خواهد مسترد آن نندهک ابراز به سند و شده ومکمح ندکن اظهار را خود دلئل و بیتعق را خود یدعو  مهلت یانقضا

 خواهد صادر را آن بطالن مکح مهکمح نگردد ابراز سند شده الناع و مقرر 324 ماده مطابق هکیمدت ظرف در اگر -329 ماده
 .نمود

 .دیرس  خواهد  معمو  اطالع  به  بداند  یمقتض  همکمح  هک  یگر ید  لهیوس  هر  و  یرسم  مجله  در  درج  لهیبوس  را  فو  سند  ابطال  -330  ماده

 .بدهند باو تازه وپنک اوراق القتضاءیلد  ای دیجد سند او بخرج ندک تقاضا دارد حق یمدع ابطال مکح صدور از پس -331 ماده
 .داشت دخواه هیتأد یتقاضا حق یمدع باشد شده حال سند اگر
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 :شد خواهد رفتار لیذ بیبترت نباشد (322) ماده در ورکمذ اسناد از شده گم سند گاه هر -332 ماده
 هکیصورت  در  فورا    را  سند  وجه  ونیمد  دهدیم  مکح  دید  عتمادا  قابل  را  سند  ردنک  گم  و  تصرف  سبق  یمدع  یادعا  هکیصورت  در  مهکمح

 .بسپارد هیعدل بصندوق -بودن مؤجل صورت در -اجل انقضاء   از پسو باشد حال

 ماده  مطابق  شد  ابراز  سند  ستین  مطالبه  قابل  مدت  آن  از  پس  مفقود  ندس  وجه  هک  یزمان  مرور  مدت   یانقضا  از  قبل  اگر  -333  ماده
 .شودیم داده یبمدع شده گذاشته امانت هیعدل دوقصن در هک یوجه ال و رفتار 328

 .ستین ناسکاس لشام باب نیا مقررات  -334 ماده

 یدالل -ششم ابب
 اتی لک -اول فصل

 معامله  طرف  دینما  یمعامالت  خواهدیم  هکیسک  یبرا  ای  شده  یمعامالت  انجام  هواسط  اجرت   مقابل  در  هک  است  یسک  دلل  -335  ماده
 .است التکبو  راجع مقررات  تابع یدلل دقراردا اصول.ندکیم دایپ

 .ندک تجارت  زین شخصا   و نموده یدلل مختلف یهاتهرش در تواندیم دلل -336 ماده

 یدلل هکنیا ولو سازد مطلع معامله به راجعه اتیجزئ از را معامله نیرفط صداقت یرو  از و صحت تینها در دیبا لدل -337 ماده
 .باشدیم خود رات یتقص و تقلب مسئول نیطرف از کی هر مقابل در دلل -ندکب نیطرف از یکی یبرا قطف را

 مگر  گذارد  اجرا  بموقع  را  هاآن  تعهدات   هکآن  ای  و  دینما  نید  هیتأد  ای  وجه  قبض  معامله  نیطرف  از  یکی  عوض  اندتو ینم  دلل  -338  ماده
 .باشد داشته یمخصوص نامه اجازه هکنیا

 تلف ای عیضا هک دینما ثابت هکنیا مگر شده داده باو معامالت ضمن در هک است یاسناد و اءیشا تمام مسئول دلل -339 هماد
 .است نبوده او بشخص مربوط مزبوره اسناد ای اءیاش شدن

 نیفطر  هکنیا مگر بدارد نگاه لهمعام ختم موقع تا را التجاره مال نمونه دیبا دلل باشد نمونه یرو  از فروش هکیمورد در -340 ماده
 .دارند معاف دیق نیااز را او معامله
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 را نیآمر دیبا نصورت یا در یول ندک یلدل مختلف یهارشته ای رشته کی در آمر چند یبرا واحد زمان در تواندیم لدل -341 ماده
 .دینما مطلع شود آنها یرأ رییتغ موجب است نکمم هک یگر ید امورو بیترت نیا از

 در شود بدل و رد او بتوسط نیطرف نیب لهمعام آن به راجع یاسناد و نوشتجات  و واقع دلل بتوسط معامله گاه هر -342 ماده
 اسناد و نوشتجات  یامضاها اعتبار و صحت ضامن دلل اندردهک را معامله او بتوسط هک شدبا یباشخاص راجع امضاها هکیصورت
 .است مزبور

 .ستین شودیم او بتوسط هک یمعامالت یاجرا ضامن و ندکیم یدلل هاآن یبرا هک یاشخاص اعتبار ضامن دلل -343 ماده

 جانب از ریتقص شود ثابت هکنیا مگر ستین مسئول بوده عاملهم مورد هک التجارةمال جنس ای ارزش خصوص در دلل -344 ماده
 .بوده او

 .است معامله ضامن دلل نمود معامله دلل شخص تعهد باعتبار اآنه از یکی ای معامله نیطرف گاه هر -345 ماده

 مسئول ال و دهد اطالع انددینم را تهکن نیا هک یبطرف دیبا باشد میسه ای منتفع معامله نفس در دلل هکیتصور  در -346 ماده
 .شد واهدخ ومکمح ینقد  یجزا الیر پانصد تا سه هزار به بعالوه و بوده وارده خسارات 

 الیر60.000.000تا  25/ 000/ 000به  25/12/1399ت وزیران مورخ به هیادر این بند به موجب مصوجزای نقدی مندرج 
 تعدیل یافته است

 .بود خواهد تعهد یاجرا مسئول متضامنا   خود آمر با باشد میسه معامله در لدل هکیصورت در -347 ماده

 مخارج و دالل اجرت -دوم  فصل

 .باشد شده تمام او وساطت ای یبراهنمائ معامله هکیصورت در مگر ندک مطالبه را یدلل حق تواندینم دلل -348 ماده
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 برخالف ای و دینما اقدام ملهمعا گرید طرف بنفع داده تیمأمور باو هک یسک به نسبت خود فهیوظ برخالف دلل اگر -349 ماده
 بعالوه  بود  نخواهد  ردهک  هک  یمخارج  و  اجرت   مستحق  ندک  قبول  را  یوجه  هوعد  ای  و  افتیدر  یوجه  ورمزب  طرف  از  محل  یتجارت  عرف

 .شد خواهد امانت در انتیخ یبرا مقرر بمجازات  ومکمح

 .بود دخواه اجرت  مستحق شرط حصول از پس دلل باشد یقیتعل بشرط مشروط معامله گاه هر -350 ماده

 سر معامله هکآن ولو بود خواهد مخارج اخذ مستحق دلل شود داده وبا ندکیم دلل هک یارجمخ باشد شده شرط اگر -351 ماده
 .ندک مکح ردهک دلل هک یمخارج پرداخت به محل یتجارت عرف هک است یجار  زین یمورد در بیترت نیهم .ردینگ

 سلب دلل از یدلل مطالبه حق بشود فسخ یقانون ارات یخ از یکی بواسطه ای نیطرف تیبرضا معامله هکیتصور  در -352 ماده
 .نباشد دلل به مستند معامله فسخ هکنیا بر مشروط شودینم

 .ندارد اجرت  ممنوعه معامالت  یدلل -353 ماده

 را بیترت نیا ریغ یخصوص دادقرار  هکنیا مگر نموده معامله انجام مأمور را او هک است یطرف بعهده دلل الزحمهحق -354 ماده
 .دبدار  مقرر

 ت یرعا  و  خبره  باهل  رجوع  با  مهکمح  ال  و  باشد  شده  نیمع  دیبا  یمخصوص  قرارداد  بواسطه  دلل  لزحمهاحق  -)منسوخ(355  ماده
 .ردک خواهد نیمع را الزحمهحق معامله نوع و یانکمو یزمان ات یمقتض

 دفتر -سوم  فصل

 :دینما ثبت آن در لیذ بیبترت گرفته مانجا او یبدلل هک را یمعامالت هیلک و داشته یدفتر  دیبا دلل هر -)منسوخ(356  هماد

 .نیمتعامل اسم (1

 .است معامله موضوع هک یمال (2

 .معامله نوع (3
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 .ستا بوعده ای است یفور  معامله موضوع میتسل هکنیبا صیتشخ با معامله طیشرا (4

 هکیصورت در ات بر  ای التجارهلما ای است نقد وجه است بوعده ای است یفور  هکنیا صیتشخ و شود پرداخته دیبا هک یمال عوض (5
 .بوعده ای است تیبرؤ باشد برات 

 .هیعدل وزارت  نظامنامه مقررات مطابق معامله نیطرف امضاء   (6

 .ستا یتجارت بدفاتر راجع مقررات  هیلک تابع یدلل دفتر

  ( ونیسیم ک)  یار کعملالقح -هفتم باب
 .داردیم  افتیدر  یالعملحق  مقابل  در  و  ردهک  یمعامالت  (آمر)  یگر ید  ساب بح  یول  خود  باسم  هک  است  یسک  ارکالعملحق  -357  ماده

 .شد خواهد تیرعا زین یار کالعملحق در التکبو  راجعه مقررات  شده استثناء لیذ مواد بموجب هک یموارد در جز -358 ماده

 را تهکن نیا تیمأمور انجام صورت  در مخصوصا   و داشته مستحضر خود اقدامات  انیجر از را آمر دیبا ارکالعملحق -359 ماده
 .دهد اطالع باو تیبفور

 .باشد داده دستور آمر هکنیا مگر ستین است معامله موضوع هک یاموال ردنک مهیب به لفکم ارکملالعحق -360 ماده

 محفوظ  یبرا  دیبا  ارکلالعمحق  باشد  یظاهر   وب یع  یدارا  شده  الارس  ارکالعملحق  نزد  فروش  یبرا  هک  التجارةلما  اگر  -361  ماده
 التجارهمال محافظت و هیمقتض لیبوسا (یآوار ) یبحر  خسارات انزیم نییتع و نقل و حمل یمتصد  هیعل بر رجوع حق داشتن

 .بود خواهد غفلت نیا از هیناش خسارات  مسئول ال و ندک مستحضر ودخ اقدامات از را آمر و آورده بعمل لزمه اقدامات 

 در یحت و تواند یم ارک العملقح شده ارسال فروش یبرا ارک العملحق نزد هک رود التجارة مال عیسر فساد میب اگر -362 ماده
 او هندینما ای است آنجا در التجاره مال هک یمحل ومالعمیدعم اطالع با را التجاره مال است لفکم ندک جاب یا آمر منافع هکیصورت

 .برساند بفروش
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 بود خواهد تفاوت  مسئول رساند روشبف ردهک نیمع آمر هک یمتیق حداقل از مترک به را التجارة مال ارک العملحق اگر -363 ماده
 .است نبوده مقدور قعمو در آمر اجازه لیتحص و ردهک احتراز یشتر یب ضرر از دینما ثابت هکنیا مگر

 .دیبرآ شده یناش آمر دستور تیرعا عدم از هک زین یاراتخس هیلک عهده از دیبا باشد ردهک ریتقص ارکالعملحق اگر -364 ماده

 نموده نییعت آمر هک یمتیق از شتریب به ای و بخرد ردهک نیمع آمر هک یمتیق از مترک به را التجارة مال ارک العملقح اگر -365 ماده
 .دارد محسوب  آمر حساب  در آنرا دیبا و نداشته تفاوت از استفاده حق رساند بفروش

 او خود متوجه آن از هیناش یضررها دهد یقسط شیپ ای بفروشد هینس به را یمال آمر تیرضا بدون ارک العملحق اگر -366 ادهم
 صورت   در  مگر  شود  یم  محسوب  بآن  مأذون  ارک  العملحق  باشد  محل  یتجارت  عرف  در  داخل  هینس  به  فروش  اگر  کمعذال  بود  خواهد
 .آمر مخالف دستور

 در مجاز هکنیا مگر ستین معامله رفط تعهدات  ریسا انجام ای و وجوه پرداخت مسئول آمر مقابل در ارک العملحق -367 ماده
 .دهد قرار مسئول را او بلد یجارتت عرف ای و ردهک را معامله طرف ضمانت شخصا   ای و نبوده باعتبار معامله

 باشد  داده  آمر  بنفع  هک  مساعدة  هر  نیهمچن  و  بوده  لزم  آمر  نفع  و  لهمعام  انجام  یبرا  و  ردهک  ارک  العملحق  هک  یمخارج  -368  ماده
 .شود مسترد ارک العملحق به منفعتا  و اصال   دیاب

 .گذارد آمر بحساب  زین را نقل و حمل و یانباردار  مخارج تواندیم ارک العملحق

 .باشد آمر بفعل مستند آن یاجرا عدم ای و هشد اجرا معامله هک شودیم العملحق تحقمس ارک العملحق یوقت -369 ماده
 و  عرف  هک  بود  خواهد  یاجرت مستحق  فقط  خود اقدامات   یبرا  ارک  العملحق نشده  ریپذ  انجام  یگر ید  علل  جهینت  در  هکیبامور  نسبت

 .دینمایم نیمع محل تعاد

 مت یق  از  مترک  ای  و  دیخر  متیق  بر  عالوه  یمتیق  آمر  بحساب   هک  یمورد  در مخصوصا   و  هردک  ینادرست  ارکالعملحق  اگر  -370  ماده
 فروشنده  ای داریخر را ارکالعملحق تواندیم آمر ریاخ صورت  دو در بعالوه -بود نخواهد العملحق مستحق دارد محسوب  فروش
 .ندک وب محس
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 .ستین است مقرر امانت در انتیخ یبرا هکیمجازات یاجرا از مانع فوق دستور -صرهتب

  ی متیبق نسبت ای و بوده معامله موضوع هک یباموال نسبت او از خود مطالبات  وصول یبرا آمر مقابل در ارکعمللاحق -371 ماده
 .داشت خواهد حبس حق -ردهک اخذ هک

 ارک العملحق نزد متعارف حد از شیب را التجاره مال و ردهک رجوع فروش اجازه از آمر ای و نشده نکمم مال وشفر  اگر -372 ماده
 .برساند بفروش دهیمزا قیبطر او ندهینما ای محل تیبدا العمومیمدع نظارت  با را آن تواند یم ارک العملحق اردگذب

 قبال   حال هر در یول آمد خواهد بعمل او ندهینما ای او حضور بدون فروش باشد نداشته زین ندهینما آنجا در و نبوده محل در آمر اگر
 .باشد الفسادعیسر اموال جمله از اموال هکنیا مگر گردد الرسا یرسم هیاخطار باو دیبا

 ای یبورس ظنهم هک باشد یبهادار  قاورا ریسا ای و یتجارت اسناد ای التجاره مال فروش ای دیبخر مأمور ارک العملحق اگر -373 دهما
 بوده آن بفروش مأمور هک رایزیچ ای و ندکب میتسل ندهفروش بعنوان شخصا   خود بوده آن دیربخ مأمور هک را یزیچ تواندیم دارد یبازار 

 .باشد داده یمخالف دستور آمر هکنیا مگر نگاهدارد داریخر نبعنوا شخصا  

 دهدیم انجام  را دخو  التکو   هک  یروز  در بازار نرخ ای یبورس  مظنه  طبق  بر  را متیق  دیبا  ارک  العملحق  فوق  ماده  مورد  در  -374  ماده
 .ندک برداشت ار  یار ک العملحق هیعاد مخارج هم و العملحق هم هک داشت اهدخو  قح و دارد منظور

 طرف  نییتع  بدون  آمر  به  را معامله  انجام  اگر  شود  قعوا  فروشنده  ای داریخر تواندیم شخصا    ارک  العملحق هکیمورد هر  در  -375  ماده
 .شد خواهد محسوب عاملهم طرف خود دهد اطالع معامله

 گرید گردد مستحضر رجوع نیا از معامله انجام خبر ارسال از قبل ارک العملحق و ردهک رجوع خود امر از آمر اگر -376 ماده
 .دشو واقع فروشنده ای داریخر شخصا   تواندینم

 نقل و حمل قرارداد -هشتم باب
 .در یگیم بعهده را اءیاش حمل جرت ا مقابل در هک است یسک نقل و حمل یمتصد  -377 ماده

 .باشد شده استثناء ال  یذ هکیموارد در مگر بود خواهد التکو  مقررات  تابع نقل و حمل قرارداد -378 ماده
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 :برساند نقل و حمل یمتصد  طالعبا را لیذ ات کن دیبا نندهک ارسال -379 ماده

 در دیبا مال هک یتمد -ها عدل یمحتو  و وزن -یبند  عدل زطر  و بسته ای عدل عده -مال میتسل محل -هیلامرسل حیصح آدرس
 .است گرانبها هک یائیاش متیق -دیآ بعمل راه آن از دیبا حمل هک یراه -شود میتسل مدت  آن

 .بود خواهد نندهک ارسال متوجه بغلط آنها نییتع از ای و فوق ات کن نییتع عدم از هیناش خسارات 

 وب یع  از  یناش  (یآوار )  یبحر   خسارات  -شود  یبند   عدل  یناسبم  بطرز  التجاره  لما  هک  دینما  مواظبت  دیبا  نندهک  ارسال  -380  ماده
 .است نندهک ارسال بعهده یبند  عدل

 یآوار   مسئول  باشد  ردهک  قبول  تیولمسئ  عدم  دیق  بدون  را  مال  نقل  و  حمل  یمتصد   و  داشته  ظاهر  بیع  یبند   عدل  اگر  -381  ماده
 .بود خواهد

 حمل یمتصد  هک یمخارج پرداخت با آنرا است نقل و حمل یمتصد  دی در التجاره لما هک مادام تواندیم نندهک ارسال -382 ماده
 .ردیبگ پس او خسارات  و ردهک نقل و

 :ندک استفاده 382 ماده در ورکذم استرداد حق از تواندینم نندهک ارسال لیذ موارد در -383 ماده

 .باشد شده میتسل هیالبمرسل نقل و حمل یمتصد  لهیبوس و هیته دهننک ارسال وسطت بارنامه هکیصورت در -1

 .دهد پس آنرا نتواند نندهک ارسال و داده نندهک بارسال ید یرس نقل و حمل یمتصد  هکیصورت در -2

 .ردیگ لیتحو را آن دیبا و دهیرس بمقصد التجاره مال هک باشد ردهک اعالم هیلامرسل به نقل و حمل یمتصد  هکیصورت در -3

 .باشد ردهک تقاضا آنرا میتسل هیالمرسل مقصد به التجاره مال وصول از پس هکیصورت در -4

 ننده ک ارسالب ید یرس نقل و حمل یمتصد  اگر کمعذال ندک عمل هیالمرسل دستور طابقم دیبا نقل و حمل یمتصد  موارد نیا در
 .باشد  شده  میتسل  هیالبمرسل  دیرس  هکنیا  مگر  بود  نخواهد  هیالمرسل  دستور  تیبرعا  لفکم  دهینرس  بمقصد  التجاره  مال  هک  مادام  داده
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 نشود هیتأد  التجاره  مال بابت  نقل و حمل  یمتصد  مطالبات  ریسا  و  مخارج ای و  ندکن قبول  را  التجاره  مال  هیالمرسل اگر  -384  ماده
 بطور خود  نزد موقتا    را التجاره مال  و  دهیرسان  نندهک ارسال طالعبا را  راتبم دیبا  نقل  و  حمل  یمتصد   نباشد  یدسترس  هیالبمرسل ای  و

 .بود خواهد نندهک ارسال بعهده نیع و نقص هر و مخارج صورت دو هر در و گذارد امانت یثالث نزد ای نگاهداشته امانت
 362 ماده قمطاب تواند یم نقل و حمل یمتصد  ندکن نیمع را التجاره مال فیلکت یمناسب مدت  در هیالمرسل ای و هنندک ارسال اگر
 .برساند بفروش آنرا

 شده آن یبرا هک یمخارج با ردک فرض آن یبرا انتو یم هک یمتیق ای و باشد عیسر عییتض معرض در التجاره مال اگر -385 ماده
 را مال او نظارت با و دهیرسان او ندهینما ای حلم تیبدا العمومیمدع باطالع را مراتب فورا   دیبا نقل و حمل یمتصد  دیننما افوکت

 .رساند بفروش

 .نمود مسبوق دیرس هدخوا بفروش التجاره مال هکنیا از دیبا را هیالمرسل و نندهک ارسال المقدوریحت

 گم ای تلف دینما ثابت هکنیا مگر بود خواهد آن متیق مسئول نقل و حمل یمتصد  شود گم ای تلف التجاره مال اگر -386 ماده
 انددهدا  آنها  از  یکی  هک  بوده  یماتیتعل  از  یناش  ای  و  هیالمرسل  ای  و  نندهک  ارسال  ریبتقص  مستند  ای  التجاره  مال  خود  بجنس  مربوط  شدن

 تخسار  زانیم یبرا تواندیم نیطرف قرارداد دینما یر یجلوگ آن از ستتوانینم زین یمواظب یمتصد  چیه هک بوده یبحوادث مربوط ای و
 .دینما نیمع التجاره مال املک متیق از ادتریز ای مترک یمبلغ

 حدود   در  نقل  و  حمل  یمتصد   زین  التجاره  مال  (یآوار )  یبحر   خسارات  ای  نقص  ای  میتسل  ریتأخ  از  هیناش  خسارات   مورد  در  -387  ماده
 .بود خواهد لمسئو  فوق ماده

 هکنیا مگر دینما تجاوز شود آن به مکح التجاره مال تمام شدن تلف تصور  در بود نکمم هک یخسارات از تواند ینم مزبور خسارات
 .باشد داشته مقرر را بیترت نیا خالف نیطرف قرارداد

 مباشرت خود هکنیا از اعم شده واقع نقل و حمل مدت  در هک است یراتیتقص و حوادث  مسئول نقل و حمل یمتصد  -388 ماده
 حمل یمتصد  به او رجوع حق ریاخ صورت در هک است یهیبد -باشد ردهک مأمور رایگرید نندهک قلن و حمل ای و ردهک نقل و بحمل

 .است محفوظ شدهمأمور او جانب از هک ینقل و
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 .دیانم مستحضر را هیالمرسل التجارهمال وصول بمحض دیبا نقل و حمل یمتصد  -389 ماده

 ند کن قبول دینمایم مطالبه تجارهال مال بابت نقل و حمل یمتصد  هک ار  یوجوه ریسا و مخارج زانیم هیالمرسل اگر -390 ماده
 .گذارد امانت هیعدل صندوق در اختالف ختم تا را هیفمتنازع  لغمب هکنیا مگر داشت نخواهد را التجاره مال میتسل یتقاضا حق

 نخواهد  رفتهیپذ یدعو   نقل  و  حمل  یمتصد  هیعل  رب گرید  شود  هیتأد آن  هیراک  و  قبول ید یق چیه  بدون التجاره مال  اگر  -391  ماده
 ه ی المرسل هکیصورت در بود خواهد زین رظاهریغ یآوار  مسئول نقل و حمل یمتصد  بعالوه عمده ریتقص ای سیتدل مورد در مگر شد
 ردهک مشاهده باشد مدهآ بعمل یستیبا ای و دیآ بعمل بود نکمم التجاره بمال یدگیرس احوال و عاوضا مطابق هکیمدت در را یآوار  آن

 مال گرفتن لیحوت از بعد روز هشت تا منتها دیبا اطالع نیا حال هر در دهد اطالع نقل و حمل یبمتصد  مشاهده از پس فورا   و
 .شود داده التجاره

 یتقاضاب تواند یم محل تداریصالح مهکمح باشد اختالف هیالمرسل و نقل و حمل یمتصد  نیب هک یمورد هر در -392 ماده
 از پس دیبا فروش ریاخ صورت در شود فروخته القتضاءیلد  ای و شده گذارده امانت یثالث نزد لتجارها مال دهد امر نیطرف از یکی

 .دیآ ملبع بوده حال چه در التجاره مال هکآن از یکحا یمجلس صورت  میتنظ

 یم التجاره مال فروش از هیعدل بصندوق آن سپردن ای و شود یم ادعا التجاره مال بابت هک یوجوه و مخارج تمام پرداخت لهیبوس
 .ردک یر یجلوگ توان

 ا ی تلف صورت  در مدت  نیا مبدأ -است سالکی زمان مرور مدت  نقل و حمل ید متص هیعل بر خسارت  یبدعو  نسبت -393 ماده
 یبحر  خسارات  صورت  در و باشد آمده بعمل وزر  آن در یستیبا میتسل هک است یروز  میتسل در ریتأخ ای و هالتجار  مال دنش گم

 .شده میتسل هیالبمرسل مال هک یروز  (یآوار )

 .ستین باب  نیا مقررات  تابع پست لهیبوس نقل و حمل -394 ماده
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 یتجارت ندگانینما ریسا و یتجارت مقام قائم – نهم باب
 آن شعب از یکی ای انهختجارت به مربوطه امور هیلک انجام یابر  را او خانهتجارت سیرئ هک است یسک یتجارت مقام قائم – 395 ماده

 .ستا آورالزام خانهتجارت یبرا او یامضا و داده قرار خود بینا

 .عمال   ای شود داده تبا  ک است نکمم مزبور سمت

 .تسین معتبر اندنداشته  اطالع آن از هک یاشخاص مقابل در یتتجار  مقام قائم اتار یاخت دیتحد -396 ماده

 نخواهد ملزم خانهتجارت نندکن امضاء تمام تا هکنیا دیق با شود داده مجتمعا   نفر بچند است نکمم یتجارت مقام قائم -397 ماده
 مطابق دیق نیا هک ردک استفاده آن از نتوا یم یصورت در قطف اندنداشته اطالع دیق نیا از هک یثالث اشخاص مقابل در یول شد

 .باشد شده اعالن و دهیرس ثبت به هیعدل وزارت  مقررات 

 .دهد قرار خود بینا خانهتجارت یارهاک هیلک در را یسک تواند ینم خانهتجارت سیرئ اذن بدون یتجارت مقام قائم – 398 ماده

 و دهیرس ثبت به هیعدل وزارت  مقررات  مطابق دیبا شده اعالن و دهیرس ثبت به او التکو  هک یتجارت مقام قائم عزل -399 ماده
 .شود یم محسوب  یباق التکو  نبوده مطلع عزل از هک یالثث مقابلدر ال و شود اعالن

 .است منعزل یتجارت ممقا قائم تکشر  انحالل با -ستین منعزل یتجارت مقام قائم خانهتجارت سیرئ حجر ای فوت  با -400 ماده

 راجع یعموم مقررات  تابع رنددا یندگینما سمت خانهتجارت شعبه ای هخانتجارت امور از یقسمت در هک یسانک ریسا التکو  -401 ادهم
 .است التکبو 

 ضمانت -دهم باب
 باو طلب وصول عدم صورت  در و ردهک رجوع یاصل ونیبمد بدوا   هک دینما تقاضا له مضمون از دارد حق یوقت ضامن -402 ماده
 .باشد شده مقرر بیترت نیا (نامه ضمانت خود در خواه مخصوص قرارداد ضمن خواه) نیطرف نیب هک دینما رجوع
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 و بضامن تواند یم ارکطلب باشد یتضامن ضمانت یخصوص یراردادهاق قمواف ای نیقوان بموجب هک یموارد هیلک در -403 ماده
 .دینما رجوع یگر یدب طلب هیبق ای تمام یبرا خود طلب وصول عدم و آنها از یکیب رجوع از پس ای ردهک رجوع مجتمعا   یاصل ونیمد

 .باشند یتعهد  انجام مسئول نا  تضامم قانون ای قرارداد بموجب نفر چند هک است یجار  زین یمورد در فوق مکح -404 ماده

 مؤجل  نید  یاصل  ونیمد  فوت   ای  یستگکورش  بواسطه  هکنیا  ولو  ستین  هیبتأد  ملزم  ضامن  یاصل  نید  اجل  دنیرس  از  قبل  -405  ماده
 .باشد شده الح او

 .است یثنمست فوق قاعده از حال ضمان -406 ماده

 .دیآ بعمل دیبا زین بضامن نسبت اخطار نیا است یقبل ارباخط مشروط یاصل نید مطالبه حق اگر -407 ماده

 .شودیم یبر  زین ضامن شده ساقط انحاء از یبنحو  یاصل نید هکنیهم -408 ماده

 .باشد  مؤجل  ضمان  ولو  ندک  ملزم  انضم  از  انصراف  ای  طلب  افتیبدر  را  لهنمضمو  تواندیم  ضامن  شد  حال  نید  هکنیهم  -409  ماده

 یبر  خود  یبخود  و فورا    را  ضامن  -بوده  قهیوث  با  نید  اگر  -قهیوث  میتسل  از  امتناع  ای  طلب  افتیدر  از  لهمضمون  افکاستن  -410  ماده
 .ساخت خواهد

 عنهبمضمون ضامن رجوع یبرا هک را یکمدار  و اسناد تمام دیبا له مضمون پرداخت را یاصل نید ضامن هکآن از پس -411 ادهم
 عنهمضمون  داشته  رمنقولیغ  قهیوث  یاصل  نید  اگر  -دینما  میتسل  بضامن  آنرا  باشد  قهیوث  با  یاصل  نید  اگر  و  داده  اوب  است  دیمف  و  لزم

 .است لزم بضامن قهیوث انتقال یبرا هک ستا یفاتیتشر بانجام لفکم

 ی ستگکورش رد -ازدهمی باب
 اتی لک در -اول فصل

 .شود یم حاصل است او عهده بر هک یوجوه هیتأد زا توقف جهینت در یتجارت تکشر  ای تاجر یستگکورش -412 ماده
 .نمود صادر توانیم زین او مرگ از بعد سالکی تا بوده توقف حال در الفوت نیح هک را یتاجر  یستگکورش مکح
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 آن اثرات و یستگکورش اعالن در -دوم  لفص

 بدفتر  را  خود  توقف  است  شده  حاصل  او  ینقد   تعهدات  ریسا  ای  قروض  هیتأد  رد  هک  وقفة  خیتار  از  روز  سه  رفظ  در  دیبا  تاجر  -413  ماده
 .دینما میتسل بورهمز مهکمح بدفتر را خود یارتتج دفاتر هیلک و یدارائ حساب  صورت  نموده اظهار خود اقامت محل تیبدا مهکمح

 :باشد لیذ مراتب متضمن و هدیرس تاجر بامضاء و بوده رخمو دیبا فوق ماده در ورکمذ صورتحساب  -414 ماده

 .مشروح بطور متوقف تاجر رمنقولیغ و منقول اموال هیلک میتقو و تعداد (1

 .مطالبات  و قروض هیلک صورت  (2

 .یشخص مخارج صورت  و ضرر و نفع صورت  (3

 .شود مهیضم دیبا زین ضامن اء  کشر  هیلک اقامت محل و یاسام ینسب ای مختلط -یتضامن یتهاکشر  توقف رت صو در

 :شود یم اعالم لیذ موارد در تیبدا مهکمح مکبح تاجر یستگکورش -415 ماده

 .تاجر خود اظهار حسب بر (الف

 .اارهکطلب از نفر چند ای کی یتقاضا بموجب (ب 

 .تیبدا العمومیمدع یتقاضا حسب بر (ج

 محسوب توقف خیتار مکح خیتار نشد نیمع مکح در اگر و دینما نیمع را تاجر توقف خیتار خود مکح در دیبا مهکمح -416 ماده
 .است

 .شودیم اجرا موقت بطور یستگکورش مکح -417 ماده
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 دیعا  یستگکورش مدت  در  است  نکمم  هک  چهآن  یحت خود اموال  مامت  در  مداخله  از مکح  صدور خیتار  از  ستهکورش  تاجر  -418  ماده
 مقام قائم هیتصف ریمد باشد او ونید هیتأد در مؤثر آن از استفاده هک ستهکورش یمال حقوق و راتایاخت هیلک در .است ممنوع گردد او

 .ندک استفاده مزبوره حقوق و ارات یاخت از او یبجا دارد حق و بوده ستهکورش یقانون

 هیتصف  ریمد  بر  دیبا  باشد  شتهدا  رمنقولیغ  ای  منقول  از  یدعوائ  ستهکورش  بتاجر  نسبت  سک  هر  یستگکورش  مکح  خیتار  از  -419  ماده
 .بود خواهد دستور نیهم مشمول زین یاجرائ اقدامات  هیلک -ندک بیتعق او تیبطرف ای اقامه

 .دهد زهاجا مطروحه یدعو  در ثالث صشخ بعنوان را ستهکورش تاجر ورود تواندیم بداند صالح وقت هر مهکمح -420 ماده

 .شودیم  مبدل  حال  بقروض  بمدت   نسبت  هیمقتض  فات یتخف  تیرعا  با  مؤجل  روضق  شد  صادر  یستگکورش  مکح  هکنیهم  -421  ماده

 هکیاشخاص ریسا نوشته یقبول را یبرات ای نشده قبول هک ردهک صادر یبرات ای داده یطلب فته ستهکورش تاجر گاه هر -422 ماده
 سر در آنرا هیتأد ای بپردازند نقدا   آنرا وجه بمدت  نسبت هیمقتض فات یتخف تیرعا با دیبا دباشنیم برات  ای طلب فته وجه هیتأد سئولم

 .ندینما نیتأم وعده

 :بود خواهد بالاثر و باطل دیبنما را لیذ معامالت  توقف از بعد تاجر گاه هر -423 ماده

 .باشد رمنقولیغ ای بمنقول راجع هکنیا از اعم عوضبال انتقال و نقل هر یلک ربطو و هبه ای یمحابات صلح هر (1

 .باشد آمده بعمل هک لهیوس بهر مؤجل ای حال از اعم قرض هر هیتأد (2

 .شود تمام ارانکطلب بضرر و دینما دیمق را تاجر رمنقولیغ ای منقول اموال از یمال هک معاملة هر (3

 مقام قائم بر ای بوده معامله طرف تاجر با هکیاشخاص بر یار کطلب ای هیصفت ریمد طرف از یدعو  اقامه جهینت در گاه هر -424 ماده

 متضمن  هک  نموده  معاملة  ارهاکطلب  به  اضرار  یبرا  ای  نید  یادا  از  فرار  یبرا  خود  توقف  خیتار  از  قبل  متوقف  تاجر  شود  ثابت  آنها  یقانون
 تتفاو  فسخ  مکح  صدور  از  قبل  معامله  طرف  هکنیا  مگر  است  خفس  قابل  معامله  آن  است  ودهب  المعامله  نیح  متیق  ربع  از  شیب  یضرر 

 .شودیم رفتهیپذ مهکمح در معامله وقوع خیتار از سال دو ظرف در فسخ یدعو  بپردازد را متیق
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 را یمال مکح شدن یعقط از پس دیاب هیعلومکمح دینما صادر را معامله فسخ مکح قبل ماده بموجب مهکمح گاه هر -425 ماده
 افتیدر  شود  میتقس  بغرما  تاجر  یدارائ  هکآن  از  قبل  را  آن  المعامله  نیح  متیق  و  میتسل  هیتصف  ریبمد  نا  یع  ستا  بوده  معامله  وعموض  هک

 .داد خواهد را متیق تفاوت نباشد او تصرف در مزبور مال نیع اگر و دارد

 منافع  و  نیع  -باطل  بخود  خود  معامله  آن  است  بوده  یبتبان  مسبوق  ای  یصور   طورب  معامله  هک  شود  ثابت  مهکمح  در  اگر  -426  ماده
 .بود خواهد حصة غرما جزو شود ارکطلب اگر معامله طرف و مسترد بوده معامله موضوع هکیمال

 ناظر عضو نیی تع در -سوم  فصل

 .ردک خواهد نیمع ناظر عضو سمتب را نفرکی مهکمح شودیم اعالم تاجر یستگکورش آن بموجب هکیمکح در -427 ماده

 .است آن انیجر سرعت و یستگکبورش عهراج امور هادار  در بنظارت است لفکم رناظ عضو -428 ماده

 .داد خواهد راپرت مهکبمح ناظر عضو است مهکمح تیصالح از آن حل هک را یستگکورش از هیناش منازعات  تمام -429 ماده

 .هنمود نیمع قانون نیا هک است نکمم یموارد در فقط اظرن عضو مات یتصم از تیاکش -430 ماده

 .ردهک نیمع را ناظر عضو هک است مةکمح تیاکش مرجع -431 ماده

 .بگمارد او یبجا رایگرید و لیتبد را ناظر عضو تواندیم شهیهم مهکمح -432 ماده

 ستهکبورش نسبت هی اول اقدامات ریسا و موم  و بمهر اقدام  در -رمچها فصل

 .دهدیم زین را موم و بمهر امر یستگکورش مکح در مهکمح -433 هادم

 در تاجر یدارائ صورت  برداشتن مزبور عضو دهیبعق هک یصورت در مگر دیآ بعمل ناظر عضو توسط ا  فور  دیبا موم و مهر -434 ماده
 .شود صورت برداشتن به شروع فورا   دیبا صورت نیا در باشد نکممروز کی

 خواهد را تاجر فیتوق قرار یتگسکورش مکح در مهکمح باشد ردهکن عمل 414 -413 ماده بمفاد ستهکورش تاجر راگ -435 ماده
 .داد
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 عمل شدن هیتسو و اداره از خود اقدامات  بواسطه گردد معلوم هک شد خواهد داده زین یمواقع در ستهکورش فیتوق قرار -436 ماده
 .ندک یر یجلوگ خواهد یم یستگکورش

 حسب  بر  تواند  یم  صلح  نیام  باشد  نموده  یمخف  را  ودخ  یدارائ  از  یقسمت  ای  تمام  ای  ردهک  فرار  مقروض  تاجر  هکیصورت  در  -437  دهما
 .دهد اطالع العمومیبمدع را خود اقدام نیا بالفاصله دیبا و دینما موم و بمهر اقدام فورا   ارانکطلب از نفر چند ای کی یتقاضا

 .شود ممو مهر دیبا تاجر منزل و هخانتجارت هیاثاث و اسباب و نوشتجات  و دفاتر و اسناد و صندوق و هاهحجر  و انبارها -438 ماده

 مگر شد نخواهد موم و مهر ضامن اء  کشر  یشخص اموال ینسب ای مختلط -یتضامن یتهاکشر  یستگکورش صورت در -439 ماده
 .باشد شده صادر جداگانه مکح بموجب ای تکشر  یستگکورش مکح ضمن در زین آنها یستگکورش مکح هکنیا

 .است معاف موم و مهر از نید ات یمستثن فوق ماده و ماده نیا مورد در -تبصره

 هی تصف ریمد در -پنجم فصل

 نیمع  هیتصف  تیریمد  بسمت  را  نفرکی  مکح  صدور  از  پس  روز  پنج  ظرف  در  یمنته  ای  یستگکورش  مکح  ضمن  در  مهکمح  -440  ماده
 .ندکیم

 یمعرف را خود دیبا ارانکطلب مدت  آن در هک یمدت و ابآنه اخطار و ارانکطلب صورت  هیته یبرا هیتصف ریمد قدامات ا -441 ادهم
 وزارت  طرف از هک نظامنامة طبق بر شده نیمع قانون نیا بموجب هک یقسمت آن بر عالوه هیتصف ریمد فیوظا یلک بطور و ندینما

 .شد دخواه نیمع شود یم میتنظ هیعدل

 .ردک خواهد نیمع هیعدل وزارت ات مقرر  حدود در مهکمح را هیتصف ریمد الزحمهحق زانیم -442 ماده

 هیتصف ریمد فیوظا در -ششم فصل

 اتیلک در -اول مبحث

 .نمود خواهد را آن انجام یتقاضا مزبور ریمد باشد امدهین بعمل هیتصف ریمد نییتع از قبل موم و مهر اگر -443 ماده
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 شده موم و رمه اگر و ردهک یمستثن موم و مهر از ار  لیذ اء  یاش هک دهدیم اجازه باو هیتصف ریمد یبتقاضا اظرن عضو -444 ماده
 :دینما خارج فیتوق از است

 .است لزم او خانواده و ستهکورش تاجر یضرور  حوائج یبرا هک یاسباب و هیاثاث و البسه -1

 .دینما حاصل متیق سرک ای شود عیضا با  یقر است نکمم هک یائیاش -2

 ارباب  خسارت  موجب آنها فیتوق هکیصورت در ستا لزم آن از استفاده و ستهکورش تاجر هیاسرم انداختن ارکب یبرا هک یائیاش -3
 .باشد طلب

 .شود برداشته آن صورت و میتقو فورا   دیبا ثالثه و هیثان فقره در ورکمذ اء  یاش

 و ستین دیمف آنها نداشت نگاه هک یائیاش و ندک اصلح متیق سرک ای شده عیضا ا  بیقر است نکمم هک یائیاش فروش -445 ماده
 .دیآیم بعمل هیتصف ریمد بتوسط ناظر عضو اجازه با ستهکورش تاجر هیسرما اختناند ار کب نیهمچن

 فیتوق از است نموده ممو و مهر را آنها هک یصلح نیام ای ناظر عضو باتفاق را ستهکورش تاجر دفاتر مهکمح دفتردار -446 ماده
 .دیمانیم میتسل هیتصف ریبمد را آنها بست ار  فاترد لیذ هک آناز پس ردهک رجخا

 آنها   یقبول  دیبا  ای  است  کینزد آنها  وعده  هک  هم یتجارت  اوراق  -ندک  دیق  خالصه  بطور  را  دفاتر  تیفیک  مجلس صورت   در  دیبا  دفتردار
 شودیم لیتحو هیتصف ریبمد و رکذ سمجل صورت  در شده خارج فیوقت از دیآ بعمل هینیتأم اقدامات دیبا بآنها بتنس ای و شود نوشته

 مقابل  در  هیتصف  ریمد  را  مطالبات   ریسا  -گرددیم  میتسل  ناظر  بعضو  شودیم  گرفته  هیتصف  ریمد  از  هک  یفهرست  و  دینما  وصول  اآنر   وجه  تا
 ودخ اگر و شودیم باز او بتوسط و میتسل هیتصف ریبمد رسدیم هستکورش تاجر باسم هک یتمراسال دینمایم وصول دهدیم هکیقبض
 .ندک تکشر  تواندیم اسالت مر  ردنک باز در باشد حاضر ستهکورش

 خود یدارائ از را اشخانواده و خود نفقه تواندیم باشد نداشته اعاشه یبرا یگر ید لهیوس هک یصورت در ستهکورش تاجر -447 ماده
 .دینمایم نیمع مهکمح بیتصو با را آن مقدار و نفقه ناظر عضو صورت  نیا در -ندک درخواست
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 داده مهلت ساعت هشت و چهل منتها او حضور یبرا دیمانیم احضار دفاتر بستن یبرا را ستهکورش تاجر هیتصف ریمد -448 ماده
 اتیعمل هیلک قعمو در تواندیم ستهکورش تاجر -آمد خواهد بعمل اقدام ناظر عضو حضور با نشد حاضر تاجر هکیصورت در شودیم

 .باشد حاضر هینیتأم

 اسناد و دفاتر لهیبوس فورا   را آن هیتصف ریمد باشد ننموده میتسل را خود یئدارا صورت  ستهکورش تاجر هکیصورت در -449 ماده
 .ندکیم میتنظ دینمایم لیتحص هک یاطالعات ریسا و هیمشارال

 و ستهکورش اجرت از یستگکورش احوال و باوضاع نسبت و یدارائ صورت میتنظ به راجع هک است مجاز ناظر عضو -450 ماده
 .دهد بیترت مجلس صورت  ورهکمذ قات یتحق از دیبا و بخواهد حات یتوض گرید اشخاص از نیهمچن و او نیمستخدمو شاگردها

 یدارائ صورت  بیترت و فیتوق رفع در -دوم مبحث

 احضار نموقعیا در هم را تهسکورش تاجر و نموده یدارائ صورت  میتنظ به شروع فیقتو رفع یتقاضا از پس هیتصف ریمد -451 ماده
 .ستین عمل از مانع او حضور دمع یول ندکیم

 مهکمح  تربدف  نینسخت  از  یکی  .دینمایم  هیته  نسخه دو در  را یدارائ صورت   شودیم  فیتوق  رفع  هک  یجیبتدر  هیتصف ریمد  -452  ماده
 .ماندیم او دزن در یگر ید و شده میتسل

 هک یائیاش صورت  ندک استمداد بداند لزم هکیاشخاص از اموال میتقو و یدارائ صورت هیته یبرا تواندیم هیتصف ریمد -453 ماده
 .شد خواهد یدارائ صورت  مهیضم است شده میتقو قبال   یول امدهین فیتوق تحت در 444 ماده موافق

  و   علل از نیهمچن و یگستکورش تیوضع از خالصة صورت  خود تیمأمور خیتار از روز دهانزپ ظرف در دیبا هیتصف ریمد -454 ماده
 فورا   را مزبور صورت  ناظر عضو .بدهد ناظر بعضو داده بیترت دیآیم بنظر ظاهرا   هک یستگکورش نوع و شده آن بموج هک یاوضاع
 .دینمایم میتسل محل یابتدائ العمومیبمدع

 حضور یدارائ صورت  برداشتن نیح در و هرفت ستهکورش تاجر بمنزل نظارت بعنوان فقط توانند یم هکر پا انصاحبمنصب -455 ماده
 .نندک مراجعه یستگکبورش مربوطه نوشتجات  و اسناد و بدفاتر دارند حق موقع هر در هکپار  نیمأمور .بهمرسانند

 .باشد امر انیجر لیتعط باعث دینبا مراجعه نیا
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 مطالبات وصول و الامو  روشف در -سوم مبحث

 ات یمستثن  از  ریبغ)  هیاثاث  و  نوشتجات   و  دفاتر  و  طلب  اداسن  و  نقد  وجه  و  التجاره  مال  تمام  یدارائ  ورت ص  شدن  هیته  از  پس  -456  ماده
 .شود یم میتسل هیتصف ریبمد ستهکورش تاجر اء  یاشو (نید

 تنظار  و مومالعیمدع اجازه با تواند یم نیهمچن و دینمایم مداومت بات مطال بوصول ناظر عضو نظارت  اب هیتصف ریمد -457 ماده
 ه یمشارال  لاقل ای  استماع را ستهکورش  تاجر اظهارات  دیبا  قبال    نکیل  دینما مباشرت   تاجر التجاره  مال  و  تیالباثاث   بفروش  ناظر عضو

 .شد واهدخ نیمع هیعدل وزارت  نظامنامه بموجب فروش بیترت -ندکاحضار حات یتوض دادن یبرا را

 بصلح را یدعو  تواند یم ناظر عضو جازها با هیتصف ریمد باشندیم نفعیذ آن در ارهاکطلب  ئتیه هک یدعاو  بتمام نسبت -458 ماده
 .باشد شده احضار دیبا ستهکورش تاجر مورد نیا در و باشد رمنقولیغ اموال به راجع مزبوره یدعاو  چه اگر دهد خاتمه

  آن  مهکمح هکنیا مگر بود نخواهد الجراملز  صلح باشد رالن پنجهزار از شیب ای نبوده میتقو قابل حصل موضوع اگر -459 ماده
 اعتراض  بصلح  هک  دارد  حق  هیمشارال  صورت  هر  در  و  شود  یم  احضار  ستهکورش  تاجر  صلحنامه  قیتصد  موقع  در  دینما  قیتصد  را  صلح

 ف یلکت همکمح تا بود هدخوا یافک صلح از یر یجلوگ یبرا باشد رمنقولیغ باموال راجع صلح هکیصورت در ستهکورش راضاعت -ندک
 .دینما نیمع را صلح

 حساب  مزبور صندوق .گردد میتسل محل هیعدل بصندوق فورا   دیبا شود یم افتیدر هیتصف ریمد بتوسط هک یوجوه -460 ماده
 ناظر عضو بحواله مگر گرددینم مسترد صندوق از مزبور وجوه ندکیم باز مخارج و دات یعا از اعم ستهکورش عمل یبرا یمخصوص

 .هیتصف ریدم قیتصد و

 ه ینیأمت اقدامات در -چهارم مبحث

 او نیونیبمد نسبت ستهکورش تاجر حقوق حفظ یبرا هینیتأم اقدامات تیبمأمور شروع روز از است لفکم هیتصف ریمد -461 ماده
 .آورد لبعم
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 ارهاکطلب مطالبات  صیتشخ در -پنجم مبحث

 وزارت  نظامنامه حدود در هیتصف ریمد اخطار بموجب هک یمدت رد -لفندکم ارهاکطلب یستگکورش مکح صدور از پس -462 ماده
 مه کمح بدفتردار دیانمیم نیمع را آنها مطالبات  هیلک هک یفهرست بانضمام آنرا مصدق سواد ای خود طلب اسناد -شده نیمع هیعدل
 .دارند افتیدر قبض ردهک میتسل

 در وقفه بدون و شده وعشر  قبل ماده در ورکمذ مهلت یانقضا خیتار از روز سه ظرف در اارهکطلب مطالبات  صیتشخ -463 ماده
 .شودیم بیتعق -شد خواهد نیمع نظامنامه در هک یبیبترت -گرددیم نیمع ناظر عضو طرف از هکیساعت و روز و محل

 ریسا طالبات م صیتشخ نیح در تواند یم شده منظور یدارائ حساب  صورت  جزء   ای صیتشخ او طلب هک یار کطلب هر  -464 ماده
 نیهم -دینما اعتراض است یدگیرس تحت در فعال   ای شده صیتشخ سابقا   هک یهائ بطلب نسبت و دهیبهمرسان حضور ارهاکطلب
 .داشت خواهد هم ستهکورش تاجر خود را حق

 سند  از یمختصر  فیتوص بعالوه و نیمع ت مطالبا صیتشخ مجلس صورت  در آنها یالکو  و ارهاکطلب اقامت محل -465 ماده
 طلب  هک  شود  مسّلم  تهکن  نیا  و  دیق  مجلس  صورت   در  دیبا  زین  السطورنیب  الحاقات   ای  یدگیتراش  ای  یخوردگ  قلم  نییتع  و  شود  یم  داده

 .است هیفمتنازع ای مسلم

 ارهاکطلب دفاتر از یصورت دینما تقاضا محل مهکمح زا ای دهد ارهاکطلب دفاتر ازبابر  امر خود بنظر تواند یم ناظر عضو -466 ادهم
 .بفرستد او نزد و ردهک استخراج

 قیتصد آنرا زین ناظر عضو و نموده امضاء نوشته را لیذ عبارت  سند یرو  در هیتصف ریمد شد قبول و مسّلم طلب اگر -467 ماده
 : ندکیم
 «......خیبتار شد قبول .......مبلغ ........قروض جزو»

 طلب ردهک اظهار هک را یطلب بدهد التزام شودیم نیمع هیعدل وزارت نظامنامه بموجب هک یبیتبتر  و مدت  ظرف در دیبا ارکطلب هر
 .است نامشروع استفاده قصد بدون و یقیحق
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 عضو راپرت  یو ر  از فورا   دیبا مهکمح و رجوع مهکبمح را هیقض حل تواند یم ناظر عضو شد واقع هیفنازعمت طلب اگر -468 ماده
 ن یبا راجع توانند یم هک را یاشخاص و دیآ بعمل امر در قیتحق ناظر عضو رحضو با هک دهد امر تواند یم مهکمح دینما یدگیرس ناظر

 .ندک اطالع بسک آنها از ای احضار ناظر عضو دهند یاطالعات طلب

 ظرف در تواندن مهکمح هک باشد یطور  هیقض و شده رجوع مهکبمح یطلب صیتشخ به راجع اختالف هک یموقع در -469 ماده
 و افتد ریبتأخ یارفاق قرارداد بیترت یبرا ارهاکطلب ئتیه مجلس انعقاد هک دهد امر اوضاع حسب بر دیبا ندک صادر مکح روز پانزده

 .شود منعقد مزبور مجلس و نشده یدگیرس جهیتن نتظرم هکنیا ای

 در مهکمح هک یمبلغ معادل هیفمتنازع  طلب صاحب هک دهد قرار مجلس بانعقاد میتصم صورت  در تواند یم مهکمح -470 ماده
 .دینما تکشر  ورکمذ مبلغ یبرا ارهاکطلب ئتیه رات کمذا در شده شناخته ارکطلب موقتا   ندکیم نیمع مزبور قرار

 بعدم میتصم اگر یول بدهد را مجلس ریتأخ قرار تواندیم مهکمح دباش شده واقع یجزائ بیتعق مورد یطلب هکیصورت در -471 ماده
 اندنداده را خود مکح صالحه مکمحا هک مادام و دینما قبول ارانکطلب جزو موقتا   را طلب آن صاحب تواندینم نمود مجلس ریتأخ
 .ندک تکشر  یستگکبورش راجعه ات یعمل در چوجهیبه اندتو  ینم مزبور ارکطلب

 یستگکبورش راجعه ات یعمل ریبسا و یارفاق ادقرارد بیبترت 467 و 462 مواد در نیمع یهامهلت یانقضا از پس -472 ماده
 .شودیم مداومت

 یماتیتصم  و  صات یتشخ  و  ات یعملب  نسبت  ردندکن  عمل  462  ماده  مطابق  و  نشده  حاضر  نهیمع  مواعد  در  هک  یارهائکطلب  -473  ماده
 دیآ بعمل بعد است نکمم هک یماتیتقس در یول ندارند یاعتراض چگونهیه حق آمده بعمل نهاآ آمدن از قبل وجوه میبتقس راجع هک

 میقست  هنوز  هک  یاموال  از  گرفتیم  تعلق  بآنها  سابق  مات یتقس  در  هک  را  حصة  باشند  داشته  حق  هکنیا  بدون  شوند  یم  حساب   اغرم  جزء  
 .ندینما مطالبه نشده

 نیح در را آن دیبا نندکینم آن از صرفنظر و دارند یاراتیخ یدعو  ستهکورش تاجر یصرفمت باموال نسبت یاشخاص اگر -474 ماده
 .گذارند رااج بموقع و نموده ثابت یستگکورش عمل هیتصف
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 دارد گرانید ای خود یمتصرف باموال نسبت ستهکورش تاجر هک بود خواهد یمجر  زین یاراتیخ یدعو  درباره فوق مکح -475 ماده
 .نباشد ارهاکطلب ضرر بر هکنیابر مشروط

 ستهکورش تاجر حساب هیتصف و یارفاق قرارداد در -هفتم فصل

 آنها یعموم مجمع و ارهاکطلب دعوت  رد -اول مبحث

 دفتردار بتوسط شده نیمع 467 ماده در ورکمذ مهمنانظا بموجب هک یموعد  خیتار از روز هشت ظرف در ناظر عضو -476 ماده
 عوتد یارفاق قرارداد انعقاد در مشاوره یبرا است شده قبول موقتا   ای قیتصد و صیتشخ آنها طلب هک ار  یارهائکطلب هیلک مهکمح

 .شود حیتصر دیبا دیجرا در مندرجه اعالنات و دعوت  یهارقعه در ارهاکطلب یعموم مجمع دعوت  موضوع -دینمایم

 منعقد هیمشارال استیر تحت در است شده نیمع ناظر عضو طرف از هک یساعت و روز و محل در مزبور یعموم مجمع -477 ماده
 لیکو   ای  دهیگرد  قبول  موقتا    آنها  طلب  هک  یارهائکبطل  نیهمچن  و  است  شده  قیتصد  و  صیتشخ  آنها  طلب  هک  یارهائکطلب  -شود  یم

 یم یوقت فقط و گردد رحاض شخصا   دیبا هیمشارال شود یم احضار مجمع نیبا زین ستهکورش تاجر شوند یم حاضر آنها الهکالو  ثابت
 .باشد دهیرس ناظر عضو قیبتصد آن صحت و داشته جهمو عذر هک دینما لیکو  اعزام تواند

 تاجر  استحضار  با  هک  یاتیعمل  و  آمده  بعمل  هک  یاقدامات  و  یستگکورش  تیوضع  از  یراپورت  ارهاکطلب  بمجمع  هیتصف  ریمد  -478  ماده
 رات کمذا هیلک از دیبا اظرن عضو و شود یم میتقد ناظر بعضو دهیرس هیتصف ریمد امضاء  ب مزبور راپورت  دهد یم است شده ستهکورش

 .دهد بیترت یجلسم صورت ارهاکطلب مجمع مات یتصم و

 یارفاق قرارداد در -دوم مبحث

 یارفاق قرارداد  بیترت  در -اول  فقره 
 شده مقرر فوق در هک یمراسم یاجرا از پس مگر ودشینم منعقد او یارهاکطلب و ستهکورش تاجر نیب یارفاق قرارداد -479 ماده
 .است

 هیلک از ربع سه لاقل داشتن با ارهاکطلب از نفرکی بعالوه نصف لاقل هک شودیم دمنعق یوقت فقط یارفاق قرارداد -480 هماد
 باشند  نموده  تکشر   ردادقرا  آن  در  است  گشته  قبول  موقتا    ای  شده  قیتصد  و  صیتشخ  ششم  فصل  از  پنجم  مبحث  ابقمط  هک  یلباتمطا

 .بود خواهد بالاثر ال و
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 نباشند  مطالبات   از  ربع  سه  یدارا  مبلغ  ثیح  از  یول  شوند  حاضر  ا  عدد  ارهاکطلب  تیرثکا  یارفاق  قرارداد  مجلس  در  گاه  هر  -481  ماده
 مجلس انعقاد قرار و معّلق سمجل آن از حاصله جهینت نباشند حائز را یعدد تیثرکا یول باشند مطالبات  از ربع سه یدارا هکآن ای

 .شودیم داده بعد هفتهکی یبرا یثان

 مجبور اندنموده امضاء را مجلس صورت  و بوده حاضر آنها الهکالو ثابت لیکو  ای خود اول جلسم در هک یارهائکطلب -482 ماده
 آنها سابق مات یتصم نشدند حاضر اگر یول دهند یر ییتغ خود میتصم در بخواهند هکآن مگر شوند حاضر یثان مجلس در ستندین

 .بود خواهد یقطع یارفاق قرارداد شود لیمکت 480 ماده مطابق یمبلغ و یعدد تیثرکا یثان جلسه در اگر -است یباق خود باعتبار

 بعنوان تاجر هک یموقع در -شودینم منعقد یارفاق قرارداد باشد شده ومکمح تقلب به ستهکورش بعنوان تاجر اگر -483 ماده
 قرارداد  انعقاد  و  جرتا  برائت  صولح  احتمال  با  ایآ  هک  نندک  معلوم  و  وندش  دعوت   ارهاک  طلب  است  لزم  شودیم  بیتعق  تقلب  به  ستهکورش
 اگر گرفت خواهند یفور  میتصم ای ردک خواهند ولکمو  بتقلب یدگیرس جهینت حصول بزمان هیمشارال امر در را خود میتصم یارفاق

 حائز را 480 ماده در نیمع تیثرکا مبلغ ثیح زا و عده ثیح از حاضر یارهاکطلب دیبا ندینما بعد بزمان لو کمو  را میتصم بخواهند
 مقرر  قبل مواد بموجب هک یقواعد  شود یاقارف قرارداد عقادان یبنا بتقلب یدگیرس جهینت حصول و مدت  یانقضا در چنانچه دباشن

 .گردد معمول دیبا زین موقع نیا در است

 اجرت بیتعق هکیصورت در ن کیل است نکمم یارفاق راردادق انعقاد شود ومکمح ریبتقص یستگکورش بعنوان تاجر اگر -484 ماده
 .ندازندیب ریتأخ را قرارداد در میتصم قبل ماده ت مقررا تیرعا با و ب یتعق جهینت حصول تا توانندیم ارهاکطلب باشد شده شروع

 دیبا اعتراض -نندک اعتراض دادبقرار  راجع توانندیم اندداشته یارفاق قرارداد انعقاد در تکشر  حق هک ارهاکطلب هیلک -485 ماده
 .بود خواهد ساقط اعتبار درجه از ال و شود ابالغ ستهکورش تاجر خود و هیتصف ریبمد قرارداد خیتار از هفتهکی ظرفدر و ودهب موجه

 .شوندیم احضار ندکیم یدگیرس یستگکورش بعمل هک مهکمح جلسه نیباول ستهکورش تاجر و هیتصف ریمد

 .دینما تقاضا مهکمح از آنرا قیتصد توانندیم قرارداد نیطرف از کی ره و برسد مهکمح قیبتصد دیبا یارفاق دقراردا -486 ماده
 مدت نیا فظر  در گاه هر -دینما اتخاذ قیبتصد راجع یمیتصم قبل ماده در ورکمذ هفتهکی مدت  یانقضا از بلق تواندینم مهکمح

 یارفاق قرارداد قیتصد و راضات اعت ضوعمو در دیبا مهکمح باشد آمده بعمل یاتاعتراض دارند اعتراض حق هک یارهائکطلب طرف از
 .شودیم بالاثر نفعیذ اشخاص بتمام نسبت قرارداد شود قیتصد اعتراضات  گرا -ندک صادر واحد مکح
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 انکام  و  یستگکشور   تیفیک  متضمن  هک  یراپورت  دیبا  ناظر  عضو  دهد  یرأ  راردادق  قیتصد  باب   در  مهکمح  هک  آن  از  قبل  -487  ماده
 .دینما میتقد همکمحب باشد قرارداد قبول

 .نمود خواهد امتناع یارفاق اردادقر  قیتصد از مهکمح مقرره قواعد تیرعا عدم صورت  در -488 ماده

 یارفاق قرارداد  اثرات  در   -دوم فقره 

 آنرا قیتصد خیتار از روز ده ظرف در ای اندبوده تیثرکا در هک یارهائکطلب به نسبت شد قیتصد یارفاق قرارداد هکنیهم -489 ماده
 موافق  را  خود  سهم  توانندیم  اندردهکن  امضاء  هم  را  قرارداد  و  نبوده  تیثرکا  جزو  هک  یهائار کطلب  یول  بود  خواهد  یقطع  اندنموده  امضاء

 مطالبه را خود طلب هیبق ستهکورش تاجر یدارائ از هیآت در ندارند حق نکیل ندینما افتیدر سدر یم ارهاکطلب به تاجر یدارائ از آنچه
 .اندنموده امضاء مزبور روز ده ظرف رد آنرا ای داشته تکشر  یرفاقا قرارداد در هکیسانک طلب تمام هیتأد از پس مگر دننک

 شود شوفکم قیتصد از پس هکنیا مگر شودینم قبول آن به نسبت بطالن یدعو  یارفاق قرارداد شدن قیتصد از پس -490 ماده
 .است نشده قلمداد یقیحق قدر و رفته ارکب لةیح قروض مقدار ای یدارائ زانیم رد هک

 بتاجر ناظر عضو حضور با یاملک حساب  صورت  هیتصف ریمد شد یقطع قرارداد قیبتصد راجع مهکمح مکح هکنیهم -491 ماده
 تهسکورش  یدارائ  نیهمچن  و  نوشتجات  و  ناداس  و  دفاتر  هیلک  هیتصف  ریمد  -شودیم  بسته  اختالف  عدم  صورت   در  هک  دهدیم  ستهکورش

 هکآن از پس و ردیگیم دیرس ردهک رد هیبمشارال شود داده اندهردکن امضاء را یارفاق قرارداد هک یارانکبطلب دیبا هک آنچه یباستثنا را
 د ینمایم  هیته  یمجلس  صورت   ظرنا  عضو  مراتب  نیا  تمام  از  -شودیم  ختم  هیتصف  ریمد  تیمأمور  داد  را  ورکمذ  ارانکطلب  سهم  هیتأد  قرار

 .داد خواهد یمقتض مکح ردهک یدگیرس مهکمح الفاخت دیتول صورت  در -ابدی یم خاتمه تشیمورمأ و

 ی ارفاق قرارداد  فسخ  ا ی ابطال  در  - سوم فقره 

 :ستا باطل یارفاق قرارداد لیذ موارد در -492 ماده

 .بتقّلب یستگکبورش تاجر تیومکمح مورد در

 .490 ماده مورد در -2
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 یملغ خود یبخود (باشد هک یصورت در) ها ضامن ای ضامن ضمانت دهدب را یارفاق قرارداد بطالن مکح مهکمح اگر -493 ماده
 .شودیم

 .نمود  یدعو   اقامه  او  هیعل  بر  مزبور  قرارداد  فسخ  یراب  است  نکمم  ردکن  اجرا  را  یارفاق  قرارداد  طیشرا  ستهکورش  تاجر  اگر  -494  ماده

 ای تمام یاجرا نندتوایم ارهاکطلب باشند ردهک ضمانت نفر ندچ ای کی را قرارداد از یتقسم ای تمام یاجرا هکیصورت در -495 ماده
 تعّدد  صورت   در  .شودیم  فسخ  نداشته  منضا  هک  قرارداد  از  قسمت  آن  ریاخ  مورد  در  و  بخواهند  او  از  دارد  ضامن  هک  را  قرارداد  از  یقسمت

 .است ینتضام آنها تیمسئول ضامن

 مهکمح  دیآ  در  حبس  ای  فیتوق  تتح  در  شده  بیتعق  بتقلب  یستگکورش  بعنوان  دقراردا  قیتصد  از  پس  ستهکورش  تاجر  اگر  -496  ماده
 مرتفع مزبوره وسائل تبرئه مکح ای بیتعق نعم قرار صدور بمحض یول ندک اتخاذ بداند یمقتض هک را هینیتأم لیوسا قسم هر تواندیم
 .شودیم

 ه یتصف ریمد کی و  ناظر عضو  کی  مهکمح  یارفاق راردادق  فسخ  ای ابطال  مکح ای  بتقلب  یستگکورش  مکح صدور  از  پس  -497  ماده
 .ندکیم نیمع

 یدگیبرس  اقدام  سابق  یدارائ  صورت   یرو   زا  فورا    هیتصف  ریمد  دینما  موم  و  مهر  و  فیتوق  را  تاجر  یدارائ  تواندیم  هیتصف  ریمد  -498  ماده
 روزنامه در اعالن لهیبوس فورا   دیبا هیتصف ریمد دهدیم بیترت یدارائ رتصو یبرا یمتمم باشد لزم اگر و دهونم نوشتجات  و اسناد

 مفاد  مزبور  اعالن  در  -نندک  ابراز  یدگیرس  یبرا  را خود مطالبات   اسناد  ماهکی  ظرف  در  هک  دینما  دعوت   باشند  اگر  را  دیجد  یارهاکطلب
 .شود درج دیبا است شده نیمع هیتصف ریمد آن بموجب هک مهکمح قرار

 قیتصد ای صیتشخ  سابقا   هکیبمطالبات نسبت -شودیم یدگیرس شده ابراز قبل ماده مطابق هکیباسناد وقت فوت  بدون -499 ماده
 .شود یم موضوع است شده پرداخته قیتصد از بعد آنها از یقسمت ای تمام هک یمطالبات -دیآینم بعمل دیجد یدگیرس است شده

 مزبور  قرارداد  فسخ  ای  النبط  مکح  صدور  تا  یارفاق  قرارداد  قیبتصد  راجع  مکح  صدور  از  پس  ستهکورش  تاجر  هک  یمعامالت  -500  ماده
 .باشد هم ارانکطلب بضرر و بوده اضرار بقصد شود معلوم هکیصورت در مگر شودینم باطل نموده
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 ارکطلب یارفاق راردادق از دبع هکیاشخاص و یارفاق ارانکطلب نیب تاجر یدارائ یارفاق قرارداد ابطال ای فسخ صورت  در -501 دهما
 .دشویم میتقس بغرما اندشده

 غرما بیتتر  به هک یوجه از آنها یمأخوذ  اندگرفته یزیچ ابطال ای فسخ زمان تا تاجر توقف از بعد یارفاق ارانکطلب اگر -502 ماده
 .شد خواهد سرک رسدیم آنها به

 شود فسخ ای طالاب مزبور قرارداد هکنیا بدون ا  یثان و دیگرد یارفاق دبقراردا یمنته امرش و ستکورش یاجر ت گاه هر -503 ماده
 .است الجرالزم یثانو  یستگکورش در قبل ماده دو مقررات  شد ستکورش

 یستگکشور  عمل ختم و حساب  غیتفر در -سوم مبحث

 .ردک خواهد شروع یستگکورش لعم غیتفر و هیتصف اتیبعمل فورا   هیتصف ریمد نشد منعقد یارفاق قرارداد اگر -504 ماده

 مقررات حدود در ستهکورش اعاشه یبرا را یمبلغ مهکمح دینما موافقت (480) ماده در ورکمذ تیثرکا هک یصورت در -505 ماده
 .ردک خواهدنیمع 447 ماده

 ای کی با منحصرا   ای تکشر  با ار  یارفاق قرارداد توانندیم ارهاکطلب شود ستکورش ینسب ای مختلط -یتضامن تکشر  اگر -506 ماده
 یشخص  یدارائ  یول  شودیم  میتقس  بغرما  و  مبحث  نیا  مقررات   تابع  تکشر   یدارائ  یثان  صورت  در  .ندینما  نعقدم  ضامن  اء  کشر از  نفر  چند

 یخصوص ردادقرا آنها با هک ضامن ء  اکشر  ای کیشر -شد نخواهد میتقس بغرما است شده منعقد یارفاق قرارداد آنها با هک یائکشر 
 تیمسئول  از  شده  منعقد  مخصوص  قرارداد  او  با  هک  یکیشر  -خودشان  یشخص  اموال  زا  مگر  ندینما  حصة  تعهد  توانند  ینم  شده  منعقد
 .است یمبر  یضمانت

 انتخاب  یمخصوص عامل ای لیکو  امر نیا یبرا دتوانن یم دهند ادامه را ستهکورش تاجر ارت تج بخواهند ارهاکطلب اگر -507 ماده
 .بدهند را تیمأمور نیا هیتصف ریمد بخود ای نموده

 هک  یوجه  زانیم  نیهمچن  و التکو   حدود  و مدت   دیبا  داردیم  مقرر را  فوق  ماده  در  ورکمذ التکو   هک  یمیتصم  ضمن  در  -508 ادهم
 ت یثرکا  با  و  ظرنا  عضو  حضور  با  مگر  شودینم  اتخاذ  ورکمذ  میتصم  -گردد  نیمع  نگاهدارد  خود  شیپ  لزمه  مخارج  یبرا  تواندیم  لیکو 
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 نیبا نسبت توانند یم (473 ماده تیرعا با) مخالف یارهاکطلب نیهمچن و ستهکورش تاجر خود -مبلغا   و عددا   ارهاکطلب از ربع سه
 .ندازداینم ریبتأخ را میتصم یاجرا اعتراض نیا -ندینما اعتراض مهکمح در میتصم

 تاجر یدارائ حد از شیب هک شود لحاص یتعهدات دهد یم ادامه را ستهکورش تتجار  هکیعامل ای لیکو  الت معام از اگر -509 ماده
 حدود  در  طلبشان  نسبت  به  دارند مزبور  یدارائ در  هک  حصة  بر عالوه  شخصا    اندداده را اجازه  آن  هک  یارهائکطلب  فقط  است  ستهکورش
 .باشند یم ورهکذم تعهدات  مسئول انددهدا هکیاراتیاخت

 رمنقولیغ و منقول اموال تمام است لفکم هیتصف ریمد شود حساب  غیبتفر منجر ستهکورش تاجر عمل هک یورتص در -510 ماده
 نظر تحت در مراتب نیا تمام ندک غیتفر و وصول و مصالحه و صلح را او حقوق و ونید و مطالبات  دهیرسان بفروش را ستهکورش تاجر

 -است  یافک  العمومیمدع  استحضار  دنمو  افکاستن  حضور  از  ستهکورش  تاجر  اگر  .دیآیم  بعمل  ستهکورش  تاجر حضور با  و  ناظر  عضو
 .آمد خواهد بعمل هیعدل وزارت  نظامنامه مطابق اموال فروش

 ریمد جلسه نیا در .دینمایم دعوت  را ستهکورش تاجر و ارهاکطلب ناظر عضو دیرس اتمام به تاجر عمل غیتفر هکنیهم -511 ماده
 .داد خواهد را خود حساب  هیتصف

 باشد ارهاکطلب منافع موافق هک یبنحو  اجاره ابقاء   ای فسخ در هیتصف ریمد باشد ستهکورش تاجر اجاره در یاموال گاه هر -512 ماده
 جزو  دانشده  مستحق  خیتار  آن  تا  هک  الجارةمال  بابت  از  مستأجره  اموال  صاحبان  شد  اجاره  خفس  بر  میتصم  اگر  -ندکیم  میتصم  اتخاذ
 ابقاء  نات یتأم آن باشد شده داده بموجر نامه اجاره بموجب سابقا   هم یناتیتأم و بوده اجاره ابقاء   بر میتصم اگر شوندیم منظور غرما

 اجاره فسخ بر هیفتص ریمد میتصم با هکیصورت در -باشد یافک دیبا شود یم دهدا یستگکورش از پس هک یناتیتأم ال و شد خواهد
 .داشت نخواهد را نیتأم مطالبه حق نشود بفسخ یراض موجر

 قرارداد بموجب هکنیا بر مشروط) دینما ضیتفو یگر یبد مدت  هیبق یبرا را اجاره ناظر عضو اجازه با تواندیم هیتصف ریمد -513 ماده
 اموال  کبمال  دیبنما  را  الجارهمال  پرداخت  نیتأم  هک  یافک  هقیوث  دیبا  ریبغ  ضیتفو  صورت   در  و  (باشد  نشده  منع  حق  نیا  نیطرف  یتبک

 .ندک اجرا خود بموقع را نامه اجاره مقررات  و طیشرا هیلک و داده مستأجره
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 آنها از کی هر حقوق و ارهاکطلب مختلفه اقسام در -هشتم فصل

 دارند منقول نهیره هکیئارهاکطلب در -اول مبحث

 .شوندیم دیق ادداشتی یبرا غرما ورتص در فقط دارند ستد در نهیره هک یارهائکطلب -514 ماده

 یدارائ جزو  و  خارج  رهن از  را  مرهون  یئیش و داده را ارهاکطلب  طلب  ناظر عضو  اجازه  با  موقع هر  در  تواندیم  هیتصف  ریمد -515 ماده
 .دارد منظور ستهکورش تاجر

 دعوت  دیبا موقع آن در زین هنمرت و برساند فروشب آنرا العمومیمدع نظارت  با دیبا هیتصف ریمد نشود کف قهیوث اگر -516 ماده
 فروش متیق اگر و شود یم میتسل هیتصف ریبمد مازاد باشد ارکطلب طلب از شیب مخارج وضع از پس قهیوث فروش متیق اگر .شود

 .شد واهدخ منظور غرما در یعاد یارهاکطلب جزو در خود طلب هیبق یبرا مرتهن شد مترک

 اجازه  لزوم  صورت  در  مزبور عضو  .ندکیم  میتقد ناظر بعضو  دنینمایم  قهیوث  یادعا  هک  را  یارهائکطلب  صورت   هیتصف  ریمد  -517 ماده
 باشند داشته اعتراض ارهاکطلب قهیوث بحق نسبت هکیصورت در گردد پرداخته شودیم هیته هک یوجوه نیاول از آنها طلب دهدیم

 .دشویم رجوع مهکبمح

 دارند تقدم حق ولمنق ریغ باموال سبتن هکیارهائکطلب در -دوم مبحث

 آمده بعمل نیح همان در ای منقول یدارائ میتقس از قبل شده حاصل رمنقولیغ اموال فروش از هک یوجوه میتقس اگر -518 ماده
 نسبت است ننموده را آنها طلب تیفاک مزبور اموال فروش حاصل و دارند یحقوق قولرمنیغ باموال نسبت هک یارهائکطلب باشد

 آنها طلب هکنیا بر مشروط برندیم حصه است مقرر مزبور غرماء   یبرا هک یوجوه از و منظور یمعمول غرماء   زوج خود طلب هیببق
 .باشد شده قیتصد است شده ورکمذ قبال   هکیبطور

 شود میتقس منقول یدارائ بتبا از یوجه شده حاصل رمنقولیغ اموال فروش از هک یوجوه میتقس از قبل اگر -519 ماده
 غرما  ریسا  جزو  خود  طلب  هیلک  زانیبم  است  شده  اعتراف  و  قیتصد  آنها  طلب  و  دارند  یحقوق  نقولرمیغ  باموال  نسبت  هک  یهائار کطلب
 یم  موضوع  آنها  طلب  از  ولرمنقیغ  اموال  حاصل  میتقس  موقع  در  یافتیدر  مبلغ  قتضاءعندال  یول  برندیم  حصه  مزبوره  وجوه  از  و  وارد
 .شود
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 در توانند ینم ارهاکطلب ریسا بودن مقدم بواسطه یول دارند یحقوق رمنقولیغ باموال نسبت هک یارهائکطلب مورد در -520 ماده
 :بود خواهد یمرع لیذ بیرتت نندک وصول تماما   را خود طلب رمنقولیغ اموال متیق میتقس نیح

 از هک حصة از غمبل نیا باشند داشته افتیدر یوجه خود طلب بابت از رمنقولیغ اموال حاصل میتقس از قبل مزبور یارهاکطلب اگر
 ه یبق و گرددیم اضافه شود میتقس یمعمول یارهاکطلب نیب دیبا هک بحصة و موضوع ردیگیم تعلق بآنها منقولریغ اموال بابت
 .ندبر یم حصه شده محسوب غرما جزو هیقب آن بنسبت خود طلب هیقب یبرا اندبوده حقیذ رمنقولیغ موالا در هک یارهائکطلب

 افتیدر  یوجه  دارند  حقوق  رمنقولیغ  باموال  نسبت  هک  یارهائکطلب  از  یبعض  گرید  یارهاکطلب  بودن  مقدم  سطهبوا  اگر  -521  ماده
 خواهد  بعمل  زین  آنها  با  شود  یم  غرما  با  هر یغ  و  یارفاق  قرارداد  بابت  از  هک  ةمعامل  هر  سمت  نیبد  و  محسوب   غرما  جزو  آنها  طلب   نندکن

 .آمد

 منقول اموال فروش و ارهاکطلب  نی ب می تقس در -نهم فصل

 دیبا هک یوجوه و باشد شده داده ستهکورش بتاجر است نکمم هک اعانة و یستگکورش امور اداره مخارج وضع از پس -522 ماده
 است دهش قیتصد و صیتشخ قبال   هک آنها لبط بنسبت ارهاکطلب نیب منقول یدارائ مجموع گردد هیتأد ممتازه مطالبات  بصاحبان

 .شد خواهد

 وجوه نییتع با را یستگکورش عمل حساب  صورت  مرتبهکی یماه فوق ماده در ورکمذ مقصود یاجرا یبرا هیتصف ریمد -523 هماد
 دینمایم  مواظبت  و  نیمع  آنرا  مبلغ  داده  ارهاکطلب  نیب  مزبور  وجوه  میبتقس  امر  لزوم  رت صو  در  ورکمذ  عضو  .ددهیم  ناظر  بعضو  موجوده

 .شود داده اطالع ارهاکطلب بتمام هک

 و یدارائ صورت در هک آنها طلب بنسبت خارجه کممال میمق یارهاکطلب حصه ارهاکطلب نیب وجوه میتقس موقع در -524 ماده
 ناظر  عضو باشد نشده منظور قروض و یدارائ صورت  در حا  یصح مزبور مطالبات چنانچه .گرددیم موضوع است هشدمنظور قروض

 .ردک موضوع یمبلغ دیبا است نشده اتخاذ یقطع میتصم آنها باب  در هنوز هک یمطالبات یبرا .ندک ادیز را یوضوعم حصه تواندیم
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 بصندوق  امانت  بطور  ردهک  نیمع  آنها  یبرا  قانون  هک  یمدت  تا  است  شده  موضوع  خارجه  میمق  یارهاکطلب  یبرا  هکیوجوه  -525  ماده
 یارهائکطلب نیب مزبور مبلغ نرسانند قیبتصد را خود مطالبات  نقانو نیا مطابق ورکمذ یارهاکطلب اگر -شد خواهد پردهس هیعدل

 .گرددیم میتقس دهیرس قیبتصد آنها طلب هک

 قیتصد آنها طلب هک یارهائکطلب نیب ت مطالبا آن قیتصد عدم ورت ص در دهیگرد موضوع شدهن قیتصد مطالبات  یبرا هک یوجوه
 .شود یم میتقس شده

 هک را یمبلغ هیتصف ریمد باشد ردهک مالحظه قبال   آنرا اسناد و کمدار  هکآن مگر پردازد ینم هیصفت ریمد را یطلب چیه -526 ماده
 طلب  هک یمجلس صورت  بموجب هک دهد اجازه تواندیم سند ازابر  انکام عدم صورت  در ناظر عضو ندکیم دیق سند یرو  در پرداخته

 .نندک رکذ میتقس صورت لیذ در را وجه دیرس ارهاکطلب دیبا حال هر در شود پرداخته یوجه شده قیتصد نآ در

 حقوق از یقسمت ای تمام هک ندینما اجازه لیتحص مهکمح از ستهکورش تاجر استحضار با ارهاکطلب ئتیه است نکمم -527 ماده
 مورد و قبول خودشان شود ظورمن هم ستهکورش تاجر صالح و صرفه هکیبطور نشده وصول هنوز هک را ستهکورش رتاج مطالبات  و

 ناظر  بعضو  تواندیم  یار کطلب  هر  خصوص  نیا  در  -آورد  خواهد  بعمل  را  هیمقتض  اقدامات   هیتصف  ریمد  صورت   نیا  در  دهند  قرار  معامله
 .ندینماب اتخاذ را خود میتصم تا دینما دعوت  را گرید یارهاکطلب هک دینما تقاضا ردهک مراجعه

 استرداد یدعو  در -دهم فصل

 و نگاهدارد سند صاحب بحساب و وصول آنرا وجه هک باشد داده باو یتجارت اوراق یسک تاجر یستگکورش از قبل اگر -528 ماده
 موجود ستهکورش تاجر نزد در یستگکورش نیح در نا  یع داسنا و نگشته هیتأد ای وصول مزبور اوراق وجه و برساند ینیمع بمصرف ای

 .نندک استرداد را اسناد نیع توانندیم آن صاحبان باشد

 التجاره مال صاحب بحساب  هک است شده داده هیبمشارال ای بوده امانت ستهکورش تاجر نزد در هک یائهالتجاره مال -529 ماده
 یراب ای بامانت مزبور تاجر طرف از یر گید شخص نزد ای موجود ستهکورش تاجر نزد جزء   ای ال  ک آنها نیع هک مادام برساند بفروش
 .است استرداد قابل باشد موجود و شده اردهگذ فروش
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 نشده  پرداخته  آن  متیق  اگر  است  موجود  آن  نیع  و  ردهک  یدار یخر  یگر ید  بحساب   ستهکورش  تاجر  هک  یهائالتجاره  مال  -530  ماده
 .است استرداد قابل شده یدار یخر مال آن او بحساب  هکیسک طرف از ال و فروشنده فطر  از اشدب

 نیب ینحو  چیبه و شده معامله بود شده داده ستهکورش بتاجر فروش یابر  هک التجارة مال از یقسمت ای تمام گاه هر -531 هماد
 باشد  داریخر  ای  ستهکورش  تاجر  نزد  هکنیا  از  اعم  است  ترداداس  قابل  مال  صاحب  طرف  از  باشد  نشده  احتساب   ستهکورش  تاجر  و  داریخر

 .است ستردادا قابل باشد موجود ستهکورش تاجر نزد در هک یگر یبد قمتعل مال هر نیع یلک بطور و

 ء  امضا یدارا هک بارنامة ای حساب صورت یرو  از وصول از قبل شده حمل ستهکورش تاجر یبرا هک التجارة مال اگر -532 ماده
 و  است  استرداد  قابل  529  دهما موافق ال و  شودینم رفتهیپذ  استرداد  یو دع نباشد  یصور  فروش  و  دهیرس بفروش  است  نندهک  ارسال

 شده هیتأد رهیغ و مهیب و ونیسیمک حق و حمل هیراک بابت از مساعدتا   ای گرفته الحساب یعل بطور هک را یوجوه دیبا نندهک استرداد
 .بپردازند ارهاکبطلب بشود هیتأد دیبا هاتباب نیا از ای

 سکب  نه  و  شده  میتسل  ستهکورش  تاجر  بخود  نه  جنس  آن  هنوز  نکیول  فروخته  ستهکورش  بتاجر  التجارة  مال  یسک  هگا  هر  -533  ماده
 .ندک امتناع التجاره مال میتسل از نگرفته آنرا وجه هک باندازة تواندیم سک آن اوردیب او بحساب  هک گرید

 نیب  هک  را  یمتیق  دیبا یول  دینما  تقاضا  را  التجاره  مال میتسل  ناظر  عضو  اجازه  با  تواندیم هیتصف ریمد  قبل ماده دو مورد  در  -534 هماد
 .بپردازد است شده مقرر ستهکورش تاجر و فروشنده

 استماع از پس مهکمح اختالف رت وص در و دینما قبول را استرداد یتقاضا ناظر عضو بیتصو با تواندیم هیتصف ریمد -535 ماده
 .دهدیم را یمقتض مکحناظر عضو دهیعق

 یستگکبورش راجع صادره ام کحا از تیاکش طرق در -ازدهمی فصل

 یستگکورش اعالن از قبل یزمان در تاجر توقف خیتار آن بموجب هک یمکح نیهمچن و یستگکورش اعالن مکح -536 ماده
 .است اعتراض قابل شود صیتشخ
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 از و ماهکی ظرف در دمنیمق رانیا در هک نفعیذ اشخاص رفط از و روز ده ظرف در ستهکورش تاجر طرف از دیبا اعتراض -537 ماده
 اعالن ورهکمذ امکاح هک است یخیتار از مزبور یمدتها یابتدا دیآ بعمل ماه دو ظرف در دارند اقامت هخارج در هک یآنهائ طرف

 .شودیم

 کشور یعال وانید یعموم أت یه 3/4/1399–۷۸۹ ۀشمار  یۀرو وحدت  یرأ

 یمقررات خاص ه،یتصف ات یدر انجام عمل عیو احکام راجع به آن و لزوم تسر یخاص ورشکستگ تیه لحاظ وضعب نکهیتوجه به ا با
عنوان  نیتحت هم یع به ورشکستگاز احکام صادره راج تیبه طرق شکا یدر قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوص

آگه به نحو   نفعیقانون مبدأ اعتراض اشخاص ذ  نیهم  ۵۳۷ده  شده و در ما  یالزام  یکردن حکم ورشکستگ  یاختصاص داده شده و 
آگه خیمطلق، تار بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب  یکاف نهیدانسته شده است و قر ی( احکام راجع به ورشکستگیاعالن )

به اصل عدم نسخ،   تیاندارد و با عن  وجود  یو انقالب در امور مدن  یعموم  یهادادگاه  یدادرس  نییآ  بیالتصومقررات عام قانون مؤخر
رکننده در دادگاه صاد ادشدهیقانون  ۵۳۷مذکور در ماده  یهاخارج از مهلت ،یبه احکام ورشکستگ نفعیاشخاص ذ هیاعتراض کل

با  کهاستان اصفهان  دنظریشعبه دهم دادگاه تجد ۱۳۹۷/۱۲/۲۷مورخ  ۲۸۴ ۀشمار  یاستماع ندارد. بنا به مراتب، رأ تیحکم قابل
قانون  ۴۷۱طبق ماده  یرأ نی. اگرددیم صیو مطابق قانون تشخ حیصح یعموم أت یقاطع آراء ه تیاق دارد به اکثرنظر انطب نیا
و  ییمراجع اعم از قضا ریها و سادادگاه وان،یشعب د یدر موارد مشابه برا ،یبا اصالحات بعد  ۱۳۹۲مصوب  یفر یک یدادرس نییآ

 .التباع استآن لزم ریغ

 کشور یعال وانید یعموم أت یه

 طرف از یتقاضائ چیه گرید است شده نیمع ارهاکطلب مطالبات قیتصد و صیتشخ یبرا هک یهلتم یانقضا از پس -538 ماده
 قبول شده صادر باب نیا در هک یگر ید مکح ای یستگکورش مکح بموجب هک یخیتار آن ریبغ توقف خیتار نییبتع راجع ارهاکطلب

 .بود خواهد رییتغ رقابلیغ و یقطع ارهاکطلب هب نسبت توقف خیتار شد یمنقض مزبور یمهلتها هکنیهم -شد نخواهد

 مقر از آنها اقامت محل هک یسانک یبرا مدت  نیبا -است ابالغ خیارت از روز ده یستگکورش مکح از نافیاست مهلت -539 ماده
 .شودیم اضافه روزکی فرسخ شش هر قرار از دارد فاصله فرسخ ششاز شیب مهکمح
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 :ستین زیتم و نافیاست و اعتراض قابل لیذ یقرارها -540 ماده

 .هیتصف ریمد ای ناظر عضو رییتغ ای نییتع به راجعه یقرارها (1

 .او خانواده ای ستهکشور  تاجر بجهت اعانه یتقاضا به راجعه یاارهقر  (2

 .است ستهکبورش متعلق هک التجارة مال ای اسباب فروش یقرارها (3

 .داردیم مقرر را هیفمتنازع  مطالبات  یموقت قبول ای موقوف موقتا   ار  یارفاق قرارداد هک یقرارهائ (4

 .است دهر ک صادر خود تیصالح حدود در ناظر عضو هک یاوامر  از تیاکش خصوص در صادره یقرارها (5

 بتقلب یستگکورش و ریبتقص یستگکورش در -دوازدهم باب
 ری بتقص یستگکورش در -اول فصل

 :شودیم عالنا ریبتقص ستهکورش لیذ ردموا در تاجر -541 ماده

 .است بوده العادهفوق او ید یعا به النسبهب یعاد امیا در هیمشارال خانه مخارج ای یشخص مخارج شود محقق هکیصورت در (1

 آن نفع ای هوممو تجارت  عرف در هک ردهک یمعامالت صرف عمده مبالغ خود هیبسرما نسبت تاجر هک شود محقق هکیصورت در (2
 .است محض اتفاق به نوطم

 هک یلیوسا قصد بهمان اگر ای باشد هردک روز مظنه از نازلتر یفروش ای بالتر ید یخر خود یستگکورش انداختن ریتأخ بقصد اگر (3
 .باشد گرید قیبطر ای برات صدور ای استقراض راه از هکنیا از اعم دینما یوجه لیتحص تا برده ارکب است صرفه از دور

 .باشد پرداخته را او طلب و داده حیترج نیریسا بر توقف خیتار از پس را ارهاکطلب از یکی اگر (4

 :شود اعالن ریتقص به ستهکورش است نکمم ستهکورش رتاج هر لیذ موارد در -542 ماده
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 آنها انجام نیح در او یمال تیبوضع نظر هک باشد ردهک یتعهدات دینما افتیدر یعوض مقابل در هکآن بدون و یگر ید بحساب  اگر (1
 .باشد العادهفوق عهدات ت آن

 .باشد ردهکن ررفتا ونقان نیا 413 دهما مطابق و شده متوقف او یتجارت ات یعمل اگر (2

 یب ای ناقص او دفاتر ای نداشته دفتر 1304 خرداد 12 و نیفرورد 12 و 1303 دلو 25 مصوب  تجارت  قانون یاجرا خیتار از اگر (3
 در  هکنیا  بر  مشروط)  باشد  ردهکن  نیمع  حیصح بطور مطالبات   و  قروض  از  اعم  را  خود  یقیقح  تیوضع  یدارائ  صورت   در  ای  بوده  بیترت

  (.باشد نشده یتقلب بکمرت موارد نیا

 .است یبیتأد حبس سال سه تا ماه 6 از آن مجازات  و محسوب جنحه ریتقص به یستگکورش -543 ماده

 بعمل  جنحه  مهکمح  در  العمومیمدع  بیتعق  ای  ارهاکطلب  از  کی  هر  ای  هیتصف  ریمد  یتقاضا  حسب  بر  فوق  بجرم  یدگیرس  -544  ماده
 .دیآیم

 ئت یبه  توانینم چوجهیبه  آنرا  مخارج  باشد  آمده  لبعم  العمومیمدع  طرف از  ریبتقص  ستهکورش  تاجر  بیقتع  هکیورتص  در  -545 ماده
 یانقضا از پس مگر نندک مخارج نیا بوصول قداما توانندینم اجرا نیمأمور یارفاق راردادق انعقاد صورت  در -نمود لیتحم ارهاکطلب

 .قرارداد در نهیمع یمدتها

 هکیصورت  در  و  ارهاکطلب  ئتیه  بعهدة  تاجر  برائت  صورت   در  شودیم  ارهاکطلب  بنام  هیتصف  ریمد  طرف  از  هک  یبیتعق  مخارج  -546  ماده
 .دینما مراجعه ستهکورش تاجر به قبل ماده مطابق دارد قح لتدو  نکیل است دولت بعهده شد ومکمح

 یمدع ارهاکطلب ئتی ه طرف از ای ندک بیعقت ریبتقص یتگسکورش بعنوان را ستهکورش تاجر تواندینم هیتصف ریمد -547 ماده
 .حاضر یارهاکطلب تیثرکا بیتصو از پس مگر شود واقع یخصوص

 صورت  در  و  دولت  بعهده  ستهکورش  تاجر  تیموکمح  صورت   در  دیآیم  بعمل  ارهاکطلب  از  یکی  طرف  از  هک  یبیتعق  مخارج  -548  ماده
 .است نندهک بیتعق بعهده ذمه برائت
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 تقلب به یستگکورش در -دوم  فصل

 تعامالم و  مواضعه قیبطر ای و  ردهک  یمخف را  خود یدارائ  از  یقسمت  ای  نموده  مفقود را خود  دفاتر  هک  ستهکورش تاجر  هر  -549  ماده
 یزانیمب تقلب بطور قروض و یدارائ صورت لهیبوس ای و اسناد لهیبوس را خود هک ستهکورش تاجر هر نیهمچن و برده انیم از یصور 

 .شودیم مجازات  جزا قانون مطابق و اعالم تقلب به ستهکورش تاس نموده قلمداد ونیمد باشدینم ونیمد قتیحق در هک

 .است هیالرعالزم 548 تا 545 مواد مفاد قبل ماده موارد در آن ارجمخ و بیتعق یبتقاضا راجع -550 ماده

 بکمرت یستگکورش امر در ستهکورش رتاج از ری غ اشخاص هک یاتیجنا و جنحه در -سوم  فصل
 شوندی م

 اهندخو  ومکمح بتقلب ستهکورش بمجازات  جزا قانون مطابق و محسوب  مجرم لیذ اشخاص یستگکورش وردم در -551 ماده
 :شد

 ای نگاهدارند خود شیپ ای ببرند انیم از را او رمنقولیغ ای منقول یدارائ از یقسمت ای امتم ستهکورش تاجر بنفع عالما   هکیاشخاص (1
 .ندینما یمخف

 .باشند داده التزام 467 ماده مطابق و ردهک قلمداد را یرمواقعیغ طلب یگر ید اسم به ای ودخ باسم تقلب بقصد هکیاشخاص (2

 هکیبمجازات  اندشده  بکمرت  را  549  ماده  در  مندرجه  اعمال  و  نموده  تجارت   یموهوم  اسم  به  ای  یگر ید  باسم  هکیاشخاص  -552  ماده
 .باشندیم ومکمح است قررم بتقلب ستهکورش یابر 

 گاهدارندن خود شیپ ای دنینما یمخف ای ببرند انیم از را او اموال هیمشارال تکشر  بدون ستهکورش شخص اقوام اگر -553 ماده
 .شد خواهند ومکمح ستا نیمع سرقت یبرا هک یبمجازات

 -باشد شده تبرئه متهم هکنیا ولو لیذ مسائل صوصخ در دیبا ندکیم یدگیسر  هک مةکمح قبل مواد در نهیمع موارد در -554 ماده
 :بدهد مکح
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 هم  یخصوص  یمدع  هکیصورت  در  مهکمح  را  مکح  نیا  -ارهاکطلب  تئیبه  است  بوده  جرم  موضوع  هکیحقوق  و  اموال  هیلک  برد  راجع  (1
 .ندک صادر دیبا اشدنب

 .است شده ادعا هک یخسارات و بضرر راجع (2

 امانت در انتیخ مجازات  به باشد ردهک لیم و فیح را یوجه ستهکورش تاجر بامور یتصد  نیح در هیتصف ریمد اگر -555 ماده
 .شد خواهد ومکمح

 یگر ید  با  ای  ستهکورش  شخص  با  یستگکبورش  راجعه  رات کمذا  در  نباشد  ای  باشد  ارکطلب  هکنیا  از  ماع  هیتصف  ریمد  گاه  هر  -556  ماده
 مهکمح در باشد آنها از یبعض ای ارهاکطلب ضرر به و بکمرت بنفع قرارداد ای یتبان آن هک ندک منعقد یخصوص قرارداد ای دینما یتبان

 .ودش یم ومکمح سال دو تا اهم شش از یبیتأد بحبس جنحه

 به  ومکمح ستهکورش تاجر خود یحت سک بهر نسبت باشد شده منعقد تاجر توقف خیتار از پس هک یقراردادهائ هیلک -557 ماده
 حقیذ باشخاص است ردهک افتیدر شده باطل قرارداد بموجب هک را یاموال ای وجوه هک است مجبور قرارداد رفط -است بطالن
 .ددار  مسترد

 .گردد اعالن هیعلومکمح بخرج دیبا بشود صادر بقسا فصول بموجب ای فصل نیا بموجب هک یتیموکمح مکح هر -558 ماده

 بتقلب ای ریبتقص یستگکورش صورت در هستکورش تاجر اموال ردنک اداره در -چهارم فصل

 یدعاو  هیلک به یگد یرس شود یم ومکمح و بیتعق بتقل به ای ریتقص به یستگکورش بواسطه یسک هک یموارد تمام در -559 ماده
 .بود خواهد خارج جزا مهکمح تیصالح از است ورکمذ 554 ماده در آنچه ازریبغ یحقوق

 را لزمه اطالعات و اوراق و نوشتجات و اسناد هیلک تیبدا العمومیمدع یتقاضا صورت در است لفکم هیتصف ریمد -560 هماد
 .بدهد باو
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 اعتبار اعاده در -زدهمیس باب
 اعتبار  اعاده  ا  حق  بپردازد  امال  ک  است  گرفته  تعلق  آن  به  هک  یمخارج  و  فرعات مت  با  را  خود  ونید  هیلک  هک  ستهکورش  تاجر  هر  -561  ماده

 .دینمایم

 خسارت  و  عات متفر   مطالبه  پنجسال  از  شیب  یبرا  است  شده  آنها  طلب  اداء    در  هک  یر یتأخ  جهت  از  توانند  ینم  ارهاکطلب  -562  ماده
 .باشد طلب هفت یصد  از شیب دینبا سال در شودیم مطالبه هک یمتفرعات حال هر در و ندینما

 حاصل اعتبار اعاده حق بتواند شده صادر زین او یستگکورش مکح هک ستهکورش تکشر  کی منضا کیشر هکآن یبرا -563 ماده
 وجود یمخصوص  یارفاق قرارداد  او  صبشخ  نسبت  هکنیا  ولو  است  پرداخته  ار  تکشر   ونید  تمام  فوق  بیترت  به  هک  دینما  ثابت  دیبا  ندک

 .باشد داشته

 ستهکورش تاجر ندینما امتناع وجه افتیدر زا هکنیا ای بوده غائب ای مفقودالثر اارهکطلب از نفر چند ای کی هک یصورت در -564 ماده
 سپرده را وجوه نیا ردک معلوم جرتا هکنیهم و بسپارد هیعدل صندوق در العمومیمدع اطالع با است ونیمد آنها به هکرا یوجوه دیبا

 .است محسوب  الذمهیبر  است

 اعتبار   توانندیم  یستگ کورش  اعالن  خیتار  از  لپنجسا  مدت  در  عمل  صحت  اثبات  از  پس  لیذ  مورد  دو  در  ستهکورش  تجار  -565  ماده
 :ندینما اعاده را خود

 بیترت  نیا  .باشد  پرداخته  است  گرفته  بعهده  قرارداد  بموجب  هک  را  یوجوه  تمام  و  نموده  یارفاق  دقراردا  لیتحص  هک  ستةکورش  تاجر  (1
 .شودیم تیرعا زین تاس نموده جداگانه یارفاق قرارداد لیتحص شخصا   هک ستةکورش تکشر  کیشر مورد در

 .اندداده تیارض او اعتبار هاعاد به ای ردهک یبر  را او ذمه ارانکطلب هیلک هک ستةکورش تاجر (2

 آن  در  یگستکورش  اعالن  هک  شود  داده  یابتدائ  حوزه  العمومیبمدع  آن  مثبته  اسناد  بانضمام  دیبا  اعتبار  ادهاع  عرضحال  -566  ماده
 .است شده واقع حوزه
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 و الصاق تیبدا العمومیدعم اداره در نیهمچن و یابتدائ مهکمح جلسه اتاق در ماهکی مدت  در عرضحال نیا سواد -567 ماده
 تاجر عمل هیتصف نیح در آنها مطالبات هک یارهائکطلب هیلکب را مزبور عرضحال مفاد دیبا مهکمح دفتردار وهبعال شودیم اعالن

 یسفارش توب کم لهیبوس اندردهکن افتیدر امال  ک 562 و 561 مواد طبق بر را خود بطل هنوزو شده قیتصد آن از بعد ای ستهکرشو 
 .دارد الماع

 خیتار از ماهکی مدت  در تواندیم ردهکن افتیدر امال  ک را خود طلب 562 و 561 مواد مقررات قمطاب هک یار کطلب هر -568 ماده
 .دنک اعتراض اعتبار اعاده بعرضحال قبل ماده در ورکمذ اعالم

 یم  معترض  ارکطلب  -دیآیم  بعمل  شودیم  داده  تیداب  مهکمح  بدفتر  مثبته  اسناد  مهیبضم  هک  اظهارنامه  لهیبوس  اعتراض  -569  ماده
 .ندک ورود ثالث شخص بطور باراعت اعاده یبدعو  یدگیرس نیح در عرضحال ببموج تواند

 سیبرئ اعتراض ضیعرا بانضمام است آمده بعمل مومالعیمدع بتوسط هک یقاتیتحق جهینت موعد ینقضاا از پس -570 ماده
 .ندکیم احضار مهکمح یوصخص بجلسه را نیمعترض و یمدع لزوم صورت در زبورم سیرئ شودیم داده مهکمح

 و دهدیم اعتبار اعاده مکح قانون با اآنه موافقت صورت  در دهیسنج را کمدار  صحت فقط مهکمح 561 ماده مورد در -571 ماده
 مکح صورت دو هر در و دهدیم مکح اندبد انصاف و عدل یمقتض هکیبطور دهیسنج را احوال و اوضاع مهکمح 565 ماده مورد در
 .گردد صادر یعلن هجلس در دیبا

 مکح اعالم خیتار از روز ده رفظ در توانندیم معترض یارهاکطلب و یعموم یمدع نیهمچن و اعتبار اعاده یمدع -572 ماده
 بر یدگیرس از پس نافیاست مهکمح -بخواهند نافیاست شده صادر اعتبار اعاده خصوص در هک یمکح از یارشسف توب کم لهیبوس

 .ندکیم صادر مکح 571 ماده مقررات  حسب

 .اهم شش یانقضا از پس مگر ستین نکمم دیتجد بشود رد اعتبار اعاده عرضحال اگر -573 ماده

 یبرا تاجر اقامت محل تیبدا مهکمح در هک یمخصوص دفتر در گرددیم صادر هک یمکح شود قبول عرضحال اگر -574 ماده
 .شد خواهد ثبت است مقرر ارکنیا
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 ثبت دائره در هک ستگانکورش یاسام بتث دفتر مالحظات  ستون در نباشد دهدیم مکح هک مةکمح حوزه در اجرت اقامت محل اگر
 .شودیم اشاره مزبور مکبح مزقر بکمر  با ستهکورش تاجر اسم مقابل است موجود محل اسناد

 هک یمادام اندشده ومکمح امانت رد انتیخ ای یبردار  الهک ای سرقت یبرا هکیاشخاص  نیمچنه و بتقلب ستگانکورش -575 ماده
 .نندک اعتبار هاعاد یتجارت جنبه از توانند ینم اندردهکن تیثیح اعاده یجزائ جنبه از

 یتجارت اسم -چهاردهم باب
 .ندک یالزام آنرا ثبت هیوزارتعدل هکیموارد در مگر است یار یاخت یتجارت اسم ثبت -576 ماده

 وجود موهم هک ندک انتخاب خود خانهتجارت یبرا یاسم تواندینم ندارد خانهتجارت در کیشر هک خانةتجارت صاحب -577 ماده
 .باشد کیشر

 اسم هکنیا ولو دهد قرار خود یتجارت اسم تواندینم محل همان در یگر ید شخص چیه را شده ثبت یتجارت اسم -578 ماده

 .باشد یکی او یخانوادگ اسمبا شده ثبت یتتجار 

 .است انتقال قابل یتجارت اسم -579 ماده

 .است الپنجس یتجارت اسم ثبت اعتبار مدت -580 دهما

 الثبتحق  برابر  سه  و  ردهک  بثبت  اماقد  ثبت  اداره  دیاین  بعمل  ثبت  مقرر  موعد  در  شده  یالزام  یتجارت  اسم  ثبت  هکیموارد  در  -581  ماده
 .داشت خواهد خوذمأ

 یرتتجا باسم مربوطه یدعاو  در مات کمحا اصول و آن اعالن و یتجارت اسم ثبت بیترت نظامنامه بموجب هیوزارتعدل -582 ماده
 .ردک خواهدنیمع را
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 یحقوق تیشخص -همپانزد باب
 یحقوق اشخاص -اول فصل

 .دارند یحقوق تیشخص قانون نیا در ورکمذ یتجارت یاتهکشر  هیلک -583 ماده

 وزارت  هک  یمخصوص  ثبت  دفتر  در  بتث  خیتار  از  بشوند  ای  شده  سیتأس  یتجارت  ریغ  مقاصد  یبرا  هکیمؤسسات  و  الت یکتش  -584  ماده
 .نندکیم دایپ یحقوق تیشخص ردک خواهد نیعم هیعدل

 .شد خواهد نیمع هیوزارتعدل نظامنامه بموجب فوق هماد در ورکمذ ت الیکتش و مؤسسات ثبت طیشرا -585 ماده
 و اسناد ثبت قانون 135 ماده مولمش بعالوه و یپهلو  پنج تا طال الیر پنج از نظامنامه مطابق الت یکتش و مؤسسات  الثبتحق
 .ستا کامال

 .ردک ثبت توانیمن است نامشروع ای یعموم انتظامات با مخالف آنها مقاصد هک را یالتیکتش و مؤسسات -586 ماده

 .شوندیم یحقوق تیشخص یدارا بثبت اجیاحت بدون و جادیا بمحض یبلد  و یدولت الت یکتش و مؤسسات -587 ماده

 یحقوق شخص تی تابع و اقامتگاه و وظائف و حقوق -دوم  فصل

 هک یوظائف و حقوق مگر است قائل افراد یبرا قانون هک شود یفیالکت و حقوق هیلک یدارا اندتو یم یحقوق شخص -588 ادهم
 .کذال امثال و نبوت -اّبوت  فیوظا و حقوق مانند باشد آن یدارا است نکمم انسان فقط عهیبالطب

 .شودیم گرفته دارند میتصم اتخاذ تیصالح ساسنامها ای قانون بموجب هکیمقامات لهیبوس یقوقح شخص مات یتصم -589 ماده

 .است آنجا در یحقوق شخص ارهاد هک است یمحل یحقوق شخص اقامتگاه -590 ماده

 .است تکممل آن در آنها اقامتگاه هک دارند را یتکممل تیتابع یحقوق اشخاص -591 ماده
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 یئنها مقررات -شانزدهم باب
 از یبعض خواه اندردهک امضاء کی از شیب باعتبار یتجارت مؤسسات و تهاکشر  ای تجار ا  سابق هک یمعامالت مورد در -592 ماده

 .دینما رجوع منفردا   ای مجتمعا   نندگانکبامضاء تواندیم ارکطلب گرید بعنوان خواه باشند ردهک امضاء ضامن بعنوان گاننند کامضاء

 زین گرانیبد نسبت زمان مرور قاطع دارد نهابآ رجوع حق ارکلبط هک یاشخاص از کی هر از مطالبه فوق ادهم مورد در -593 ماده
 .هست

 اشتغال یتجارت بامور هک موجود یرانیا یتهاکشر  هیلکب یسهام مختلط یتهاکشر  و یسهام یها تکشر  یباستثنا -594 ماده
 ثبت یتقاضا و داده وفق قانوننیا در ورکمذ یتهاکشر  از یکی مقررات  با ار  خود هک شودیم داده مهلت 1311ماه ریت اول تا دارند

 .شد خواهد رفتار 1310 ماه خرداد مصوب  هاتکشر  ثبت قانون دوم ماده مطابق متخلف تکبشر  نسبت ال و ندینما

 مهکمح طرف از گرید ششماه تا است نکمم نباشد یافک ثبت مقدمات  هیته یبرا فوق ماده در ورکمذ مدت  گاه هر -595 ماده
 .شود پرداخته تکشر  الثبتحق نصف دیتمد یتقاضا موقع در هکنیا بر طمشرو شود داده یاضافمهلت تداریصالح

 و آن تبصره و 201 ماده یاجرا خیتار و است ینقد  یبجزا مربوط هک یقسمت آن در قانون نیا 15 ماده یاجرا خیرتا -596 ماده
 .بود خواهد 1312 نیفرورد اول 220ماده ریاخ قسمت

 مطابق ینظار  ئتیه قانون نیا یاجرا خیتار از ماه 6 ظرف در هک هستند لفکم وجودم یسهام ختلطم یها تکشر  -597 ماده
 .ندک تقاضا را تکشر  انحالل دارد حق یسهم صاحب هر ال و دهند لیکتش قانون نیا ات ر مقر 

 نبوده  473  ماده  رراتمق  مشمول  نداردهک  مطالبه  را  خود  طلب  قانون  نیا  یرااج  خیتار  از  قبل  هک  یمتوقف  تاجر  ارانکطلب  -598  ماده
 .ردک واهندخ استفاده بوده مقرر آنها یبرا سابق قانون بموجب هک یحق از و

 ریمد  اندردهکن  همطالب  را  خود  طلب  قانون  نیا  یاجرا  خیتار  از  قبل  سابق  یهایستگکورش  امور  در  هک  یارانکبطلب  نسبت  -599  ماده
 مشمول ال و نندک رفتار قانوننیا 462 ماده مطابق هک داد خواهد مهلت بآنها ماهکی و ردهک منتشر یاعالن ستهکورشهر هیتصف

 .شد خواهند 473 هماد مقررات 
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 :لیذ نیقوان -600 ماده

 راجع تجارت انونق 206 ماده اصالح ونقان -1304 خرداد دوازدهم و نیفرورد دوازدهم و 1303 دلو 25 مصوب  تجارت  قانون
 نسبت  تجارت  قانون 44 ماده از یقسمت و 270 ماده تیرعا عدم اجازه قانون -1307 ماه ریت 2 ب مصو هیتأد عدم باعتراض

 ماه خرداد اول خیتار از 1307 ماه ریت 30 مصوب  یپهلو  کبان یسهام تکشر  و یمل کبان یسهام تکشر  اساسنامه و الت یکبتش
 .شودیم گذاشته اجرا بموقع مزبور خیتار از قانون نیا و نسخ 1311

 از پس دینمایم شنهادیپ یمل یوراش بمجلس هک را یقانون حیلوا است مجاز هیعدل ریوز» 1310 نیفرورد 30 قانون جببمو چون
 معلوم است نکمم انیجر ضمن در هک را ینواقص عمل در آنها شیآزما از پس و گذارده اجرا بموقع هیعدل نیقوان ونیسیمک بیتصو
 بر مشتمل (تجارت قانون) هذایعل د«ینما شنهادیپ یمل یشورا بمجلس بیتصو یبرا ا  یثان هنمود لیمکت را مزبوره نیقوان و رفع شود

 یشورا مجلس هیعدل نیقوان ونیسیمک بیبتصو یشمس ازدهی و صدیس و هزارکی ماه بهشتیارد زدهمیس خیتار در هک ماده ششصد
 .راستاج قابل است دهیرس یمل

 دادگر -یمل یشورا مجلس سیرئ
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