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 مبحث اول

 "های سهامیشرکت"

 تعریف و تشکیل شرکت سهامی - 1بخش 

 ئولیت صاحبانشرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مس - 1ماده 

 .سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است

 شود ولو این که موضوع عملیات آن امورشرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می - 2ماده 

 .بازرگانی نباشد

 .در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد - 3ماده 

 :شودشرکت سهامی به دو نوع تقسیم می - 4ماده 

 هایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهامشرکت -نوع اول 

 .شوندنامیده میها شرکت سهامی عامکنند. این گونه شرکتبه مردم تأمین می

 هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمینشرکت -نوع دوم 

 .شوندنامیده میها شرکت سهامی خاصگردیده است. این گونه شرکت

 های سهامی خاصشرکت سهامی عام" و در شرکتهای سهامی عام عبارت "در شرکت -تبصره 

 شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نامشرکت سهامی خاص" باید قبل از نام عبارت "

 .ا قید شودهای شرکت به طور روشن و خوانها و آگهیشرکت در کلیه اوراق و اطالعیه

 های سهامی عام از پنج میلیون لایر و سرمایهدر موقع تأسیس سرمایه شرکت - 5ماده 

 .باشدهای سهامی خاص از یک میلیون لایر نباید کمترشرکت

 در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر

 حداقل مقرر اقدام به عمل آیدش سرمایه تا میزانشود باید ظرف یک سال نسبت به افزای

 های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابدیا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت

 .از دادگاه صالحیتدار درخواست کندتواند انحالل آن راوگرنه هر ذینفع می

 رسیدگی را هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحالل منتفی گردد دادگاه

 .موقوف خواهد نمود

 های سهامی عام مؤسسین باید اقالً بیست درصد سرمایه شرکتبرای تأسیس شرکت - 6ماده 

 شده را در حسابی به نام شرکت دررا خود تعهد کرده و الاقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد

 اسنامه شرکتای به ضمیمه طرح اسها سپرده سپس اظهارنامهشرف تأسیس نزد یکی از بانک

 نویسی سهام که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران بهپذیرهو طرح اعالمیه

 ثبتها و در نقاطی که دایرهها به دایره ثبت شرکتها و در شهرستاناداره ثبت شرکت

 .ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و رسید دریافت کنندشرکت

 گاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارکهر -تبصره 

 حساب باز شده است تودیع ومالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی

 .ها تسلیم نمایندگواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت

 باید با قید تاریخ به امضاء کلیه مؤسسین 6اظهارنامه مذکور در ماده  - 7ماده 

 :رسیده و موضوعات زیر مخصوصاً در آن ذکر شده باشد

 .نام شرکت - 1

 .هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین - 2

 .موضوع شرکت - 3

 .مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک - 4



 آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز نام و مبلغ اسمیتعداد سهام با نام و بی - 5

 .سهممورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه

 اند با تعیین شماره حساب ومیزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده - 6

 مورد آورده غیر نقد تعییننام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در

 و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطالع حاصل اوصاف

 .نمود

 .مرکز اصلی شرکت - 7

 .مدت شرکت - 8

 طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب - 8ماده 

 :زیر باشد

 .نام شرکت - 1

 .موضوع شرکت به طور صریح و منجز - 2

 .مدت شرکت - 3

 .مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد - 4

 .مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک - 5

 نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتازتعداد سهام بی - 6

 .سهامزات اینگونهمورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیا

 تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که - 7

 .متجاوز نخواهد بودظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال

 .نحوه انتقال سهام بانام - 8

 .نام و بالعکسطریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی - 9

 .بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آنپیشدر صورت  - 10

 .شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت - 11

 .مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی - 12

 .مقررات راجع به حد نصاب الزم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها - 13

 .معتبربودن تصمیمات مجامع عمومیطریقه شور و اخذ رأی و اکثریت الزم برای  - 14

 تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای - 15

 جهات قانونی ممنوعکنند یا محجور یا معزول یا بهمدیرانی که فوت یا استعفا می

 .گردندمی

 .تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران - 16

 .ه مدیران باید به صندوق شرکت بسپارندتعداد سهام تضمینی ک - 17

 قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت - 18

 .بازرس

 تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و - 19

 .تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی ساالنه

 .انحالل اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آننحوه  - 20

 .نحوه تغییر اساسنامه - 21

 :باید مشتمل بر نکات زیر باشد 6نویسی مذکور در ماده طرح اعالمیه پذیره - 9ماده 

 .نام شرکت - 1

 .شودهایی که شرکت به منظور آن تشکیل میموضوع شرکت و نوع فعالیت - 2

 در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد مرکز اصلی شرکت و شعب آن - 3

 .مدت شرکت - 4

 هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در - 5



 یا اطالعات یا تجارتی داشتهامور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق

 .باشند ذکر آن به اختصار

 ین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوعمبلغ سرمایه شرکت و تعی - 6

 و اوصاف و ارزش آن بهسهام. در مورد سرمایه غیر نقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات

 .نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطالع حاصل نمود

 وجباتاند تعیین چگونگی و مدر صورتی که مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته - 7

 .آن مزایا به تفصیل

 .اندتعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده - 8

 هایی که مؤسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتیذکر هزینه - 9

 هایهای الزم تا شروع فعالیتهزینهاند و برآوردکه انجام گرفته است پرداخت کرده

 .شرکت

 در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر - 10

 .نامه یا موافقت اصولی آن مراجعمشخصات اجازه

 نویسی تعهد شودنویسی باید توسط پذیرهذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره - 11

 .پرداخت گرددنویسی نقداً و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره

 ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب - 12

 نویسی وتوانند برای پذیرهعالقه میذیپرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص

 .پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند

 م طرح اساسنامه برای مراجعهتصریح به این که اظهارنامه مؤسسین به انضما - 13

 .ها تسلیم شده استعالقمندان به مرجع ثبت شرکت

 ذکر نام روزنامه کثیراالنتشاری که هر گونه دعوت و اطالعیه بعدی تا تشکیل مجمع - 14

 .عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد

 .نویسانچگونگی تخصیص سهام به پذیره - 15

 ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجاتتمرجع ثبت شرک - 10ماده 

 .خواهد نمودنویسی را صادرآنها با قانون اجازه انتشار اعالمیه پذیره

 نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی گردیده و نیز دراعالمیه پذیره - 11ماده 

 .ندان قرار داده شودعالقمگیرد در معرض دیدبانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می

 نویسی معین شده است عالقمندان به بانکظرف مهلتی که در اعالمیه پذیره - 12ماده 

 پرداخت شود تأدیه ومراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی را که نقداً باید

 .رسید دریافت خواهند کرد

 :ورقه تعهد سهم باید مشتمل بر نکات زیر باشد - 13ماده 

 .نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت - 1

 .سرمایه شرکت - 2

 .نویسی و مرجع صدور آنشماره و تاریخ اجازه انتشار اعالمیه پذیره - 3

 شود و مبلغ اسمی آن و هم چنین مبلغی که ازتعداد سهامی که مورد تعهد واقع می - 4

 .نویسی باید پرداخت شودآن بابت نقداً در موقع پذیره

 نویسان باید به آن حسابم بانک و شماره حسابی که مبلغ الزم توسط پذیرهنا - 5

 .پرداخت شود

 .نویسهویت و نشانی کامل پذیره - 6

 نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبققید این که پذیره - 7

 .مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید

 نویس یاسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضاء پذیرهورقه تعهد سهم در دو ن - 14ماده 

 نسخه دوم با قید رسید وجهمقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانک نگاهداری وقائم



 .شودنویس تسلیم میو مهر و امضاء بانک به پذیره

 در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاء کند هویت و نشانی -تبصره 

 .ضمیمه خواهد شدو سمت امضاکننده قید و مدرک سمت او اخذ و کامل

 امضاء ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات - 15ماده 

 .باشدمجامع عمومی صاحبان سهام می

 نویسی معین شده است و یا در صورتی کهپس از گذشتن مهلتی که برای پذیره - 16ماده 

 نویسان رسیدگی و پستعهدات پذیرهد شده باشد مؤسسین حداکثر تا یک ماه بهمدت تمدی

 از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقالً سی و پنج درصد آن

 سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعالم و مجمع عمومیپرداخت شده است تعداد

 .مؤسس را دعوت خواهند نمود

 مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل و پس از رسیدگی و - 17ماده 

 شور درباره اساسنامه شرکتنویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ الزم واحراز پذیره

 کند و نیز مجمعو تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می

 ی را که هر گونه دعوت و اطالعیه برای صاحبان سهامکثیراالنتشارعمومی مؤسس روزنامه

 .خواهد نمودتا تشکیل مجمع عمومی ساالنه به طور منحصر در آن منتشر خواهد شد تعیین

 مدیران و بازرسان شرکت باید کتباً قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر

 دار آنهای سمت خود عهدهمسئولیتاین است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و

 .شوداند. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب میگردیده

 ای که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمه صورت جلسهاساسنامه - 18ماده 

 ها تسلیمشرکت به مرجع ثبت شرکتمجمع و اعالمیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت

 .خواهد شد

 6صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده در  - 19ماده 

 نویسان مرجعمؤسسین یا پذیرهاین قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از

 ای حاکی از عدم ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامهثبت شرکت

 دارده وجوه در آن به عمل آمده است ارسال میسهام و تأدیصادر و به بانکی که تعهد

 نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود راتا مؤسسین و پذیره

 ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شدهدارند در این صورت هر گونه هزینهمسترد

 .باشد به عهده مؤسسین خواهد بود

 های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمهکتبرای تأسیس و ثبت شر - 20ماده 

 :ها کافی خواهد بودمدارک زیر به مرجع ثبت شرکت

 .اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد - 1

 اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی - 2

 اظهارنامه مذکور باید به امضایو پنج درصد کل سهام باشد.آن که نباید کمتر از سی 

 کلیه سهامداران رسیده باشد. هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد

 تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشدباید تمام آن تأدیه گردیده و صورت

 ید شرح امتیازات و موجبات آن درو در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد با

 .منعکس شده باشداظهارنامه

 ای قید و بهانتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه - 3

 .امضای کلیه سهامداران رسیده باشد

 .17قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت به قسمت اخیر ماده  - 4

 نتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولینذکر نام روزنامه کثیراال - 5

 .مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد

 های سهامی عامسایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکت -تبصره 



 .الرعایه نخواهد بودالزمهای سهامی خاصمقرر است در مورد شرکت

 نویسی یا فروشتوانند سهام خود را برای پذیرهخاص نمی های سهامیشرکت - 21ماده 

 به انتشار آگهی و اطالعیهها عرضه نمایند و یادر بورس اوراق بهادار یا توسط بانک

 و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر این که از مقررات

 .قانون مذکور است تبعیت نمایند نحوی که در اینهای سهامی عام بهمربوط به شرکت

 های سهامی در شرف تأسیس ممکناستفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت - 22ماده 

 .19مذکور در ماده نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد

 مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت - 23ماده 

 .دهند مسئولیت تضامنی دارندیدن شرکت انجام میرسان

 سهام - 2بخش 

 سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و - 24ماده 

 ای است که نمایندهسهم سند قابل معاملهباشد ورقهمنافع صاحب آن در شرکت سهامی می

 .دارد تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی

 .نام باشدسهم ممکن است بانام و یا بی - 1تبصره 

 در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی - 2تبصره 

 .شودقائل شوند این گونه سهام سهام ممتاز نامیده می

 به امضایاوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و  - 25ماده 

 .برسدشوندالاقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می

 :در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود - 26ماده 

 .هانام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت - 1

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

 .تعیین نوع سهم - 3

 .پرداخت شده آن به حروف و به اعدادمبلغ اسمی سهم و مقدار  - 4

 .تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است - 5

 تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام - 27ماده 

 پرداخت شده آن باشد. اینگواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ

 لی در هر حال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغگواهینامه در حکم سهم است و

 صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد واسمی سهم باید ورقه سهم

 .ابطال گردد

 تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم - 28ماده 

 .خسارات اشخاص ثالث خواهند بودئول جبرانممنوع است. در صورت تخلف امضاکنندگان مس

 های سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار لایر بیشتردر شرکت - 29ماده 

 .باشد

 نام یامادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی - 30ماده 

 سهام گواهینامه موقت بانام ممنوع است به تعهد کننده اینگونهگواهینامه موقت بی

 نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام

 .بانام است

 .باید رعایت شود 26و  25در مورد صدور گواهینامه موقت سهم مواد  - 31ماده 

 .اشدمبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی ب - 32ماده 

 مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه - 33ماده 

 العاده صاحبانمجمع عمومی فوقمطالبه شود. در غیر این صورت هیأت مدیره شرکت باید

 سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و

 حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تاذینفع تشکیل دهد وگرنه هر



 .میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند

 مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از کلیه صاحبان -تبصره 

 .سهام و بدون تبعیض به عمل آید

 پرداخت تمام مبلغ اسمی آنکسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول  - 34ماده 

 را به دیگری انتقال دهدباشد و در صورتی که قبل از تأدیه تمام مبلغ اسمی سهم آنمی

 .بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود

 در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را - 35ماده 

 هایکثیراالنتشاری که آگهیطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامهم

 شود به صاحبان فعلی سهام اطالع دهد و مهلت معقول ومربوط به شرکت در آن منتشر می

 مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضاء چنین مهلتی هر مبلغمتناسبی برای پرداخت مبلغ

 سبت به آن خسارت دیر کرد از قرار نرخ رسمی بهره به عالوهکه تأدیه نشده باشد ن

 درصد در سال به مبلغ تأدیه نشده عالوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت بهچهار

 تأخیر آن تماماً پرداخت نشودصاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت

 س اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریقشرکت این گونه سهام را در صورتی که در بور

 فروش خواهد رسانید. از حاصل فروش سهم بدواً کلیهبورس وگرنه از طریق مزایده به

 های مترتبه برداشت گردیده و در صورتی که خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهمهزینه

 .شودرداخت میها و خسارت دیر کرد( بیشتر باشد مازاد به وی پبابت اصل و هزینه)

 آگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یک 35در مورد ماده  - 36ماده 

 گردد منتشرشرکت در آن نشر میهای مربوط بهنوبت در روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی

 شود. هرگاه قبل ازو یک نسخه از آگهی وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می

 - های مربوط به سهام اعم از اصلمعین شده است کلیه بدهیکه برای فروشتاریخی 

 کرد. درها به شرکت پرداخت شود شرکت از فروش سهام خودداری خواهدهزینه -خسارات 

 صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه

 و اوراق سهام یا گواهینامه موقتخریدار صادر موقت سهام با قید کلمه المثنی به نام

 .گرددشود و مراتب برای اطالع عموم آگهی میسهام قبلی ابطال می

 حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان 35دارندگان سهام مذکور در ماده  - 37ماده 

 گونه تشکیل مجامع عمومی تعداد اینسهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب

 سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد. به عالوه حق دریافت سود قابل تقسیم و حق

 سهام جدید شرکت و هم چنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به اینرجحان در خرید

 .گونه سهام معلق خواهد ماند

 بدهی خود را هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام 37در مورد ماده  - 38ماده 

 حق حضور و رأی در مجامعها به شرکت پرداخت کنند مجدداً بابت اصل و خسارات و هزینه

 توانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را که مشمول مرورعمومی را خواهند داشت و می

 .زمان نشده باشد مطالبه کنند

 دارنده آن شناخته نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملکسهم بی - 39ماده 

 به قبض و اقباض به عملشود مگر خالف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این گونه سهاممی

 .آیدمی

 نام است و از لحاظ مالیات بر درآمدنام در حکم سهام بیگواهینامه موقت سهام بی

 .باشدنام میمشمول مقررات سهام بی

 ر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقالانتقال سهام بانام باید در دفت - 40ماده 

 .کنددهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء

 در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز

 نده قانونی اویا نمایدر دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل



 رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه

 رسیده و امضاء شود. هر انتقالی کهتغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت

 .بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است

 تواند مشروط به موافقتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمیر شرکتد - 41ماده 

 .مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود

 تواند به موجب اساسنامه و هم چنین تا موقعی که شرکتهر شرکت سهامی می - 42ماده 

 .ترتیب دهد العاده صاحبان سهام سهام ممتازفوقمنحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی

 امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به طور وضوح تعیین گردد. هر

 العادهامتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوقگونه تغییر در

 .گیردشرکت با جلب موافقت دارندگان نصف به عالوه یک این گونه سهام انجام

 متبدیل سها - 3بخش 

 هرگاه شرکت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه یا بنا به تصمیم مجمع عمومی - 43ماده 

 سهام بانام و یا آن که سهامنام شرکت را بهالعاده سهامداران خود سهام بیفوق

 .نام تبدیل نماید باید بر طبق مواد زیر عمل کندبانام را به سهام بی

 نام به سهام بانام باید مراتب در روزنامهدر مورد تبدیل سهام بی - 44ماده 

 هر یک بهگردد سه نوبتهای مربوط به شرکت در آن نشر میکثیراالنتشاری که آگهی

 فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به

 ند. در آگهیشرکت مراجعه کنصاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز

 نام شرکت باطل شده تلقیتصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی

 .گرددمی

 برای تبدیل به سهام بانام 44نامی که ظرف مهلت مذکور در ماده سهام بی - 45ماده 

 تعداد آن سهام بانام صادر وبه مرکز شرکت تسلیم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر

 توسط شرکت در صورتی که سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق

 فروخته خواهد شد. آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس ازبورس وگرنه از طریق حراج

 هایانقضای مهلت شش ماه مذکور فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی

 د منتشر خواهد شد. فاصله بین آگهی و تاریخ حراجگردبه شرکت در آن نشر میمربوط

 تعیین شده تمام یاحداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود. در صورتی که در تاریخ

 قسمتی از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید

 .خواهد شد

 هایشود بدواً هزینهفروخته می 45 از حاصل فروش سهامی که بر طبق ماده - 46ماده 

 کسر و مازاد آن توسطالزحمه کارگزار بورسمترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق

 شود. در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروشدار سپرده میشرکت در حساب بانکی بهره

 شرکت از طرفشود مبلغ سپرده و بهره مربوطه به دستور سهام باطل شده به شرکت مسترد

 شود. پس از انقضای ده سال باقیمانده وجوه در حکمبانک به مالک سهم پرداخت می

 بالصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطالع دادستان شهرستان به خزانه دولتمال

 .منتقل گردد

 هرگاه پس از تجدید حراج مقداری از سهام به فروش 46و  45در مورد مواد  -تبصره 

 ترتیب مراجعه به شرکتکنند بهنام که به شرکت مراجعه میصاحبان سهام بینرسد 

 ناماختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده به نسبت سهامی بی

 نام خود سهامکنند و یا آن که برابر تعداد سهام بیدر دست دارند وجه نقد دریافت

 ا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو دربانام تحصیل نمایند و این ترتیب ت

 .دارد رعایت خواهد شداختیار شرکت قرار

 نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامهبرای تبدیل سهام بانام به سهام بی - 47ماده 



 منتشر و مهلتی کهگردد.های مربوط به شرکت در آن نشر میکثیراالنتشاری که آگهی

 شود تا برای تبدیل سهام خود بهباشد به صاحبان سهام داده می نباید کمتر از دو ماه

 مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشدهمرکز شرکت مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت

 نام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تا هر موقع که دارندگاناست سهام بی

 نام بهآنان اخذ و ابطال و سهام بی مراجعه کنند سهام بانامسهام بانام به شرکت

 .آنها داده شود

 نام به سهام بانام و یا تبدیل سهام بانام بهپس از تبدیل کلیه سهام بی - 48ماده 

 47و  44مذکور در مواد هاینام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یک از مهلتسهام بی

 تباً مطلع سازد تا مراتب طبقها را از تبدیل سهام خود کشرکت باید مرجع ثبت شرکت

 .عموم آگهی شودمقررات به ثبت رسیده و برای اطالع

 دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض ننموده باشند - 49ماده 

 .سهام را نخواهند داشتنسبت به آن سهام حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان

 نام برنامه موقت سهام یا اوراق سهام بانام یا بیدر مورد تعویض گواهی - 50ماده 

 .عمل خواهد شد 49و  47طبق مفاد مواد 

 اوراق قرضه - 4بخش 

 تواند تحت شرایط مندرج در این قانون اوراق قرضهشرکت سهامی عام می - 51ماده 

 .منتشر کند

 با بهره معین ای است که معرف مبلغی وام استورقه قرضه ورقه قابل معامله - 52ماده 

 مسترد گردد. برای ورقه قرضهکه تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید

 .ممکن است عالوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود

 دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت هیچ گونه دخالتی نداشته و فقط - 53ماده 

 .شوندبستانکار شرکت محسوب می

 .باشدنویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمیپذیره - 54 ماده

 انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت - 55ماده 

 ترازنامه آن به تصویب مجمعتأدیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو

 .عمومی رسیده باشد

 بینی نشده باشد مجمعاق قرضه در اساسنامه شرکت پیشهرگاه انتشار اور - 56ماده 

 مدیره انتشار اوراقتواند بنا به پیشنهاد هیأتالعاده صاحبان سهام میعمومی فوق

 تواند بهقرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند. اساسنامه و یا مجمع عمومی می

 ز نکند یک یا چند بار بهاز دو سال تجاوهیأت مدیره شرکت اجازه دهد که طی مدتی که

 .انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید

 در صورتدر هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز قطعات اوراق قرضه ) -تبصره 

 .تجزیه( باید متساوی باشد

 تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با - 57ماده 

 ها اعالم شود. مرجع مذکورشرکتشار اوراق قرضه کتباً به مرجع ثبتطرح اطالعیه انت

 مفاد تصمیم را ثبت و خالصه آن را همراه با طرح اطالعیه انتشار اوراق قرضه به هزینه

 .آگهی خواهد نمودشرکت در روزنامه رسمی

 ققبل از انجام تشریفات مذکور در ماده فوق هر گونه آگهی برای فروش اورا -تبصره 

 .قرضه ممنوع است

 اطالعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات زیر بوده و توسط - 58ماده 

 :دارندگان امضاء مجاز شرکت امضاء شده باشد

 .نام شرکت - 1

 .موضوع شرکت - 2



 .شماره و تاریخ ثبت شرکت - 3

 .مرکز اصلی شرکت - 4

 .مدت شرکت - 5

 .ین که کلیه آن پرداخت شده استمبلغ سرمایه شرکت و تصریح به ا - 6

 در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و تعداد و تاریخ صدور - 7

 گرفته شده است و هم چنین مبالغآن و تضمیناتی که احتماالً برای بازپرداخت آن در نظر

 شرکت بودهبازپرداخت شده آن و در صورتی که اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام 

 .قرضه که هنوز تبدیل به سهم نشده استباشد مقداری از آن گونه اوراق

 در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه مؤسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت - 8

 .و سایر شرایط تضمین مذکور

 های که به قرضمبلغ قرضه و مدت آن و هم چنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ بهره - 9

 احتماالً برای اوراق قرضه درگیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایر حقوقی کهتعلق می

 نظر گرفته شده است و هم چنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و

 .قرضه قابل بازخرید باشد شرایط و ترتیب بازخریدغیره و در صورتی که اوراق

 . برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده استتضمیناتی که احتماالً  - 10

 اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد - 11

 .مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل

 خالصه گزارش وضع مالی شرکت و خالصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که به تصویب - 12

 .است مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده

 شرکت باید تصمیم مجمع عمومی و 57پس از انتشار آگهی مذکور در ماده  - 59ماده 

 منتشر شده در روزنامهاطالعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی

 رسمی و هم چنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است در

 .گردد آگهی کندبه شرکت در آن نشر میهای مربوطگهیروزنامه کثیراالنتشاری که آ

 ورقه قرضه باید شامل نکات زیر بوده و به همان ترتیبی که برای امضای - 60ماده 

 :اوراق سهام مقرر شده است امضاء بشود

 .نام شرکت - 1

 .شماره و تاریخ ثبت شرکت - 2

 .مرکز اصلی شرکت - 3

 .مبلغ سرمایه شرکت - 4

 .کتمدت شر - 5

 .مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه - 6

 اگر قابلتاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه ) - 7

 .(بازخرید باشد

 .تضمیناتی که احتماالً برای قرضه در نظر گرفته شده است - 8

 تیباتی که باید برای تعویضدر صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و تر - 9

 .اندتعویض اوراق قرضه را کردهرعایت شود با ذکر نام اشخاص یا مؤسساتی که تعهد

 .در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط این تبدیل - 10

 اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد در این صورت مجمع - 61ماده 

 گزارش خاص بازرسان شرکت مقارنالعاده باید بنا به پیشنهاد هیأت مدیره وی فوقعموم

 اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را اقالً برابر با مبلغ قرضه تصویب

 .کند

 قبل از صدور اوراق قرضه باید به وسیله 61افزایش سرمایه مذکور در ماده  - 62ماده 

 و قراردادی که در موضوعنویسی شده باشدسسه مالی معتبر پذیرهیک یا چند بانک یا مؤ



 نویسی مبنی بر دادن این گونه سهامنویسی و شرایط آن و تعهد پذیرهاین گونه پذیره

 مربوط به آن بین شرکت و این گونهبه دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط

 برسد 61مومی مذکور در ماده نویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب مجمع عپذیره

 .وگرنه معتبر نخواهد بود

 توانند افزایشها و مؤسسات مالی را که میشورای پول و اعتبار شرایط بانک -تبصره 

 .نویسی کنند تعیین خواهد نمودها را پذیرهسرمایه شرکت

 تعویض حق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل 62و  61در مورد مواد  - 63ماده 

 .با اوراق قرضه خود به خود منتفی خواهد بود

 .شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم باید در ورقه قرضه قید شود - 64ماده 

 .تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است

 به ترتیبیتواند تحت شرایط و دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسید ورقه می

 .که در ورقه قید شده است آن را با سهم شرکت تعویض کند

 تا انقضای موعد یا مواعد اوراق 61از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده  - 65ماده 

 تبدیل به سهام منتشر کندتواند اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابلقرضه شرکت نمی

 از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام به یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را

 منافع تغییراتی بدهد. کاهش سرمایه شرکت درتقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم

 های وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام و یا تقلیل عده سهام بشودنتیجه زیان

 دارندخود دریافت می دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراقشامل سهامی نیز که

 شود که این گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقعگردد و چنین تلقی میمی

 .انداوراق مزبور سهامدار شرکت بودهانتشار

 تا انقضای موعد یا مواعد اوراق 61از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده  - 66ماده 

 به طور کلی دادن سهم وبه سرمایه و قرضه صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته

 یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار

 حقوق دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً اوراق خود راسهام ممنوع خواهد بود مگر آن که

 شوند حفظلک میکنند به نسبت سهامی که در نتیجه معاوضه مابا سهام شرکت تعویض می

 به منظور فوق شرکت باید تدابیر الزم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق قرضه کهشود.

 تحت همانکنند بتوانند به نسبت ومتعاقباً اوراق خود را با سهام شرکت تعویض می

 .شرایط حقوق مالی مذکور را استیفا نمایند

 شود بانام بوده و تا انقضایدر میسهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صا - 67ماده 

 دارندگان اوراق قرضهنویسان در برابرموعد یا مواعد اوراق قرضه وثیقه تعهد پذیره

 باشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد این گونهدائر به تعویض سهام با اوراق مذکور می

 ان اوراق مزبورقرضه فقط قابل انتقال به دارندگسهام تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق

 بوده و نقل و انتقال این گونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد مگر وقتی که تعویض

 .سهم احراز گرددورقه قرضه با

 شود مادام که این تعویض بهسهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می - 68ماده 

 تأمین و توقیف نخواهد قابلعمل نیامده است تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه

 .بود

 اوراق قرضه ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت باشد در این صورت مجمع - 69ماده 

 دهد شرایط و مهلتی را که طیمیای که اجازه انتشار اوراق قرضه راالعادهعمومی فوق

 کنند آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل

 .را به هیأت مدیره خواهد دادتعیین و اجازه افزایش سرمایه

 هیأت مدیره شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی مذکور در 69در مورد ماده  - 70ماده 

 ای که جهتنشده اوراق قرضههمان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت



 کت را افزایش داده و پس از ثبت اینتبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه شر

 سهام جدید صادر و به دارندگان اوراق مذکور معادل مبلغهاافزایش در مرجع ثبت شرکت

 .اند سهم خواهد دادبازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده

 در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم مجمع عمومی باید بنا به پیشنهاد - 71ماده 

 در 64و  63نماید و هم چنین مواد یأت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اتخاذ تصمیمه

 .مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم نیز باید رعایت شود

 مجامع عمومی - 5بخش 

 شود. مقرراتمجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می - 72ماده 

 و آراء الزم جهت اتخاذ تصمیمات دری تشکیل مجمع عمومیمربوط به حضور عده الزم برا

 اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر

 .شده باشد

 :مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از - 73ماده 

 .مجمع عمومی مؤسس - 1

 .مجمع عمومی عادی - 2

 .العادهمجمع عمومی فوق - 3

 :وظایف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است - 74ه ماد

 نویسی کلیه سهامرسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و هم چنین احراز پذیره - 1

 .شرکت و تأدیه مبالغ الزم

 .تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصالح آن - 2

 .انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت - 3

 ین روزنامه کثیراالنتشاری که هر گونه دعوت و اطالعیه بعدی برای سهامدارانتعی - 4

 .شدتا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد

 گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی -تبصره 

 .ویسان سهام آماده باشدنمراجعه پذیرهکه در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای

 نویسان که حداقل نصف سرمایهای از پذیرهدر مجمع عمومی مؤسس حضور عده - 75ماده 

 دعوت اکثریت مذکور حاصل نشدشرکت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر در اولین

 شوند مشروط بر این که الاقلمجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت می

 انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن دربیست روز قبل از

 مجمعنویسی معین شده است منتشر گردد.روزنامه کثیراالنتشاری که در اعالمیه پذیره

 .عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان الاقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند

 به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذع فوق کلیه تصمیمات بایددر هر یک از دو مجم

 شود در صورتی که در مجمع عمومی یک سوم اکثریت الزم حاضر نشد مؤسسین عدم تشکیل شرکت

 .دارندمیرا اعالم

 نویسان حق حضور دارند و هر سهمدر مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیره -تبصره 

 .وددارای یک رأی خواهد ب

 هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیر نقد داشته باشند مؤسسین باید - 76ماده 

 کارشناس رسمی وزارت دادگستری را درقبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی

 های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمعمورد ارزیابی آورده

 ذارند. در صورتی که مؤسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند بایدبگعمومی مؤسس

 .توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع مؤسس تقدیم شود

 های غیر نقد و علل و موجبات مزایایگزارش مربوط به ارزیابی آورده - 77ماده 

 .مطالبه شده باید در مجمع عمومی مؤسس مطرح گردد

 اند درغیر نقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کردهدارندگان آورده 



 رأی است حقاند یا مزایای آنها موضوعموقعی که تقویم آورده غیر نقدی که تعهد کرده

 رأی ندارند و آن قسمت از سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رأی است از حیث حد نصاب

 .جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد

 های غیر نقد را بیش از آنچه که از طرفتواند آوردهمجمع عمومی نمی - 78 ماده

 .کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند

 هرگاه آورده غیر نقد یا مزایایی که مطالبه شده است تصویب نگردد دومین - 79ماده 

 خواهد شد. در فاصلهتشکیل جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد

 توانند تعهددو جلسه اشخاصی که آورده غیر نقد آنها قبول نشده است در صورت تمایل می

 تبدیل و مبالغ الزم را تأدیه نمایند و اشخاصی کهغیر نقد خود را به تعهد نقد

 توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقیمزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می

 کنندگان مزایا به نظر مجمعصورتی که صاحبان آورده غیر نقد و مطالبهنند. دربما

 گردد وتسلیم نشوند تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می

 توانند به جای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ الزم را تأدیهنویسان میپذیرهسایر

 .کنند

 مؤسس که بر طبق ماده قبل به منظور رسیدگی به در جلسه دوم مجمع عمومی - 80ماده 

 گردد باید بیش از نصفمیهای غیر نقد و مزایای مطالبه شده تشکیلوضع آورده

 نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. در آگهی دعوت اینپذیره

 .دستور جلسه دوم قید گرددجلسه باید نتیجه جلسه قبل و

 در صورتی که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیر - 81ماده 

 طرف سایرکنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها ازنقد و یا مطالبه

 نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیلپذیره

 تشکیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبتریخنباشد مؤسسین باید ظرف ده روز از تا

 این قانون را صادر 19ها اطالع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده شرکت

 .کند

 های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست لیکن جلب نظردر شرکت - 82ماده 

 های غیر نقد را بهن آوردهتواضروری است و نمیاین قانون 76کارشناس مذکور در ماده 

 .مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود

 هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحالل شرکت قبل - 83ماده 

 .باشدمیالعادهاز موعد منحصراً در صالحیت مجمع عمومی فوق

 ف سهامی که حق رأی دارندالعاده دارندگان بیش از نصدر مجمع عمومی فوق - 84ماده 

 حاصل نشد مجمع برای بار دومباید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور

 دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ

 .شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشدتصمیم خواهد نمود به

 العاده همواره به اکثریت دو سوم آراء حاضر درتصمیمات مجمع عمومی فوق - 85 ماده

 .جلسه رسمی معتبر خواهد بود

 تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که درمجمع عمومی عادی می - 86ماده 

 .بگیردالعاده است تصمیمصالحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق

 دی حضور دارندگان اقالً بیش از نصف سهامی که حق رأیدر مجمع عمومی عا - 87ماده 

 حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوتدارند ضروری است اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور

 خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارد رسمیت یافته و اخذ

 .وت اول قید شده باشدشرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعتصمیم خواهد نمود. به

 در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره به اکثریت نصف به عالوه یک آراء - 88ماده 

 انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریتحاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد



 .نسبی کافی خواهد بود

 انی که باید انتخابدر مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیر

 مذکور خواهد بود. رأیشود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضربشوند ضرب می

 تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشددهنده می

 .این ترتیب را مقرر داردتواند خالفتقسیم کند اساسنامه شرکت نمی

 بینیی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیشمجمع عموم - 89ماده 

 سال مالی قبل و صورت دارایی وشده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان

 مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش

 .های سال مالی تشکیل شودحساب بازرسان و سایر امور مربوط بهمدیران و بازرس یا

 بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به -تبصره 

 .نخواهد بودترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر

 تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز - 90ماده 

 از سود ویژه ساالنه بین صاحبان سهامر صورت وجود منافع تقسیم ده درصدخواهد بود و د

 .الزامی است

 چنانچه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی ساالنه را در موعد مقرر دعوت نکند - 91ماده 

 .مجمع مزبور بنمایندبازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت

 توانند در مواقع مقتضین بازرس یا بازرسان شرکت میهیأت مدیره و هم چنی - 92ماده 

 این صورت دستور جلسه مجمعالعاده دعوت نمایند. درمجمع عمومی عادی را به طور فوق

 .باید در آگهی دعوت قید شود

 در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از - 93ماده 

 نخواهد بود مگر بعد از آن که دارندگان اینیم مجمع قطعیسهام شرکت تغییر بدهد تصم

 گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آن که تصمیم جلسه خاص مذکور

 باید دارندگان الاقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر درمعتبر باشد

 سوم اینگونهور دارندگان اقالً یکاین دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حض

 .سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود

 تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتیهیچ مجمع عمومی نمی - 94ماده 

 .تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزایدنمی

  یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوتسهامدارانی که اقالً  - 95ماده 

 مدیره خواستار شوند و هیأت مدیرهصاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت

 باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در

 ع را از بازرس یا بازرسان شرکتتوانند دعوت مجمکنندگان میدرخواستغیر این صورت

 مقرره مجمعخواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات

 مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند

 به دعوتآن که کلیه تشریفات راجع داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط

 مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و

 .نمایندبازرسان تصریح

 دستور مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه 95در مورد ماده  - 96ماده 

 .انتخاب خواهد شدرییسه مجمع از بین صاحبان سهامذکر شده است و هیأت

 در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق - 97ده ما

 گرددشرکت در آن نشر میهای مربوط بهنشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی

 به عمل آید. هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیراالنتشاری را که هر

 سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی ساالنه بعد در آنرایگونه دعوت و اطالعیه بعدی ب

 منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید در روزنامه کثیراالنتشاری که تا



 های مربوط به شرکت قبالً تعیینها و اطالعیهتصمیمی جهت نشر دعوتنامهتاریخ چنین

 .شده منتشر گردد

 ام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفاتدر مواقعی که کلیه صاحبان سه -تبصره 

 .دعوت الزامی نیست

 فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و - 98ماده 

 .حداکثر چهل روز خواهد بود

 قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی - 99ماده 

 متعلق به خود به شرکت مراجعه وئه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهمباشد باید با ارا

 .ورقه ورود به جلسه را دریافت کند

 فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند. از

 کامل و اقامتگاه و تعدادحاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت

 .تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و به امضاء آنان خواهد رسیدسهام و 

 در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و - 100ماده 

 .باید قید شودمحل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل

 منشی و دو ناظر ای مرکب از یک رئیس و یکرییسهمجامع عمومی توسط هیأت - 101ماده 

 بینی نشده باشد ریاست مجمعاساسنامه پیششود. در صورتی که ترتیب دیگری دراداره می

 با رئیس هیأت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا

 دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامدارانکلیه آنها جزو

 سهام انتخابدر جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبانحاضر 

 .خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد

 مقام قانونی صاحب سهم و همدر کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم - 102ماده 

 رک وکالت یا نمایندگیارائه مدچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط

 .به منزله حضور خود صاحب سهم است

 در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده - 103ماده 

 .است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است

 هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم - 104ماده 

 تواند اعالم تنفس نموده و تاریخ جلسهمیرییسه مجمع با تصویب مجمعنشود هیأت واقع

 بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند. تمدید جلسه محتاج به دعوت و

 .جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشتآگهی مجدد نیست و در

 ای توسط منشی ترتیب دادهمیمات مجمع عمومی صورتجلسهاز مذاکرات و تص - 105ماده 

 نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداریرییسه مجمع رسیده و یکشود که به امضاء هیأتمی

 .خواهد شد

 در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه - 106ماده 

 :ها ارسال گرددشرکتعاز صورتجلسه مجمع باید به جهت ثبت به مرج

 .انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان - 1

 .تصویب ترازنامه - 2

 .کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه - 3

 .انحالل شرکت و نحوه تصفیه آن - 4

 هیأت مدیره - 6بخش 

 نتخاب شدهای که از بین صاحبان سهام اشرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره - 107ماده 

 اعضای هیأت مدیره درباشند اداره خواهد شد. عدهو کالً یا بعضاً قابل عزل می

 .های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشدشرکت

 .شوندمدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می - 108ماده 



 شود لیکن این مدت از دو سالین میمدت مدیریت مدیران در اساسنامه مع - 109ماده 

 .تجاوز نخواهد کرد

 .انتخاب مجدد مدیران بالمانع است

 توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخصاشخاص حقوقی را می - 110ماده 

 عضو هیأت مدیره را داشته و باید یک نفر راهای مدنی شخص حقیقیحقوقی همان مسئولیت

 .ئمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نمایدبه نمایندگی دا

 های مدنی و جزایی عضو هیأتای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتچنین نماینده

 نمایندگی تعیین نموده استمدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به

 .مسئولیت تضامنی خواهد داشت

 اند نماینده خود را عزل کند به شرط آن که در همانتوشخص حقوقی عضو هیأت مدیره می

 .شودمحسوب میموقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب

 :توانند به مدیریت شرکت انتخاب شونداشخاص ذیل نمی - 111ماده 

 .محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است - 1

 های ذیل به موجب حکم قطعی ازکاب جنایت با یکی از جنحهکسانی که به علت ارت - 2

 :محرومیتحقوق اجتماعی کالً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت

 هایی که به موجب قانون در حکم خیانتجنحه -کالهبرداری  -خیانت در امانت  -سرقت 

 قانونی درتصرف غیر  -تدلیس -اختالس  -در امانت یا کالهبرداری شناخته شده است 

 .اموال عمومی

 دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخالف مفاد -تبصره 

 ماده گردد صادر خواهد کرد واین ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این

 .حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود

 یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا - 112ماده 

 کمتر شود اعضاءمدیران تعداد اعضاء هیأت مدیره از حداقل مقرر در این قانون

 البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه واال به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنانعلی

 اعضاءالبدل تعیین نشده باشد و یا تعداد علیرا خواهند گرفت و در صورتی که عضو

 های خالی در هیأت مدیره نباشد مدیران باقیمانده بایدالبدل کافی برای تصدی محلعلی

 .عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیأت مدیره دعوت نمایندبالفاصله مجمع

 هرگاه هیأت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای 112در مورد ماده  - 113ماده 

 خودداری کند هر ذینفع حق دارد از بازرس یات او بالمتصدی ماندهانتخاب مدیری که سم

 بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت

 الزم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستیتشریفات

 .باشندمی

 ا که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارامدیران باید تعداد سهامی ر - 114ماده 

 جهت دادن رأی درباشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه

 مجامع عمومی الزم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از

 ور با اسم بوده و قابلشرکت وارد شود. سهام مذکتقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر

 انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته

 .سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماندباشد

 در صورتی که مدیری هنگام انتخاب مالک تعداد سهام الزم به عنوان وثیقه - 115ماده 

 و یا افزایش یافتن تعدادین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقهنباشند و هم چن

 سهام الزم به عنوان وثیقه، مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام الزم به عنوان

 .وگرنه مستعفی محسوب خواهد شدوثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد

 ه مالی شرکت به منزله مفاصاتصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دور - 116ماده 



 تصویب ترازنامه و حساب سود وباشد و پس ازحساب مدیران برای همان دوره مالی می

 زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب

 اهدمورد وثیقه اینگونه مدیران خود به خود از قید وثیقه آزاد خوسمت شده است سهام

 .شد

 بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هر گونه تخلفی از مقررات قانونی و - 117ماده 

 .عمومی عادی گزارش دهنداساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند به مجمع

 جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام - 118ماده 

 شرکت دارای کلیه اختیارات الزمخاص مجامع عمومی است مدیران درباره آنها در صالحیت

 باشند مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدودبرای اداره امور شرکت می

 کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیماتموضوع شرکت باشد. محدود

 ان سهام معتبر بوده و درمجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحب

 .یکن استلماشخاص ثالث باطل و کانمقابل

 هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت یک رئیس و یک نایب - 119ماده 

 نماید. مدت ریاست رئیس وتعیین میرئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیأت مدیره

 عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت نیابت نایب رئیس هیأت مدیره بیش از مدت

 های مذکور عزلتواند رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره را از سمتمیمدیره در هر موقع

 .یکن خواهد بودلمکند. هر ترتیبی خالف این ماده مقرر شود کان

 قیاز نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقو - 1تبصره 

 .هیأت مدیره تلقی خواهد شدعضو هیأت مدیره معرفی شده باشند در حکم عضو

 هرگاه رئیس هیأت مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او - 2تبصره 

 .را نایب رئیس هیأت مدیره انجام خواهد داد

 ه موظف است کهرئیس هیأت مدیره عالوه بر دعوت و اداره جلسات هیأت مدیر - 120ماده 

 باشدمدیره مکلف به دعوت آنها میمجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیأت

 .دعوت نماید

 برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیأت مدیره الزم - 121ماده 

 ثریتگردد مگر آن که در اساسنامه اکاست. تصمیمات باید به اکثریت آراء حاضرین اتخاذ

 .بیشتری مقرر شده باشد

 .ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیأت مدیره را اساسنامه تعیین خواهد کرد - 122ماده 

 هیأت مدیره را تشکیل دهندای از مدیران که اقالً یک سوم اعضاءولی در هر حال عده

 شتهتوانند در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیأت مدیره حداقل یک ماه گذمی

 .مدیره را دعوت نمایندباشد با ذکر دستور جلسه هیأت

 ای تنظیم و الاقل بهبرای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورتجلسه - 123ماده 

 صورتجلسات هیأت مدیره نام مدیرانی کهامضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در

 ات و هم چنین تصمیمات متخذ درای از مذاکرباشند و خالصهحضور دارند یا غایب می

 گردد. هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی ازدر آن ذکر میجلسه با قید تاریخ

 .تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورتجلسه قید شود

 هیأت مدیره باید اقالً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت - 124ماده 

 تعیین کند در صورتی که مدیرالزحمه او راو حدود اختیارات و مدت تصدی و حقبرگزیند 

 عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره

 تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره همان شرکتشرکت نمیبیشتر نخواهد بود. مدیر عامل

 .اء حاضر در مجمع عمومیباشد مگر با تصویب سه چهارم آر

 .تواند مدیر عامل را عزل نمایدهیأت مدیره در هر موقع می -تبصره 

 مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده - 125ماده 



 .امضاء دارداست نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق

 توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوندمین 111اشخاص مذکور در ماده  - 126ماده 

 .عامل بیش از یک شرکت را داشته باشدتواند در عین حال مدیریتو هم چنین هیچ کس نمی

 تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که برخالف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل

 امل شامل حال او خواهدهای سمت مدیریت عاشخاص ثالث معتبر و مسئولیتصاحبان سهام و

 .شد

 به مدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب 126هرکس برخالف ماده  - 127ماده 

 ذینفع حکم عزل او را صادرمشمول ماده مذکور گردد دادگاه شهرستان به تقاضای هر

 .خواهد کرد و چنین حکمی قطعی خواهد بود

 ای ازدیر عامل باید با ارسال نسخهنام و مشخصات و حدود اختیارات م - 128ماده 

 از ثبت در روزنامه رسمی آگهیها اعالم و پسصورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت

 .شود

 هایی کهاعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و هم چنین مؤسسات و شرکت - 129ماده 

 یا مدیر عامل آنهاعضو هیأت مدیره اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا

 توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معامالتی که با شرکت یا به حساب شرکتباشند نمی

 غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورتشود به طور مستقیم یامی

 ای که اجازه آن دادهاجازه نیز هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله

 له مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهدبالفاصشده

 معامله نظر خود را درباره چنینو بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات

 ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معاملهمعامله

 مع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معاملهمجدر جلسه هیأت مدیره و نیز در

 .مذکور در حق رأی نخواهد داشت

 در هر حال ولو آن که توسط مجمع عادی تصویب 129معامالت مذکور در ماده  - 130ماده 

 تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آننشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد

 که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد شرکت کرده باشد. در صورتی

 هیأت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است کهجبران خسارت بر عهده

 اند که همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده بهاجازه آن معامله را داده

 .باشندمیشرکت

 این قانون بدون اجازه هیأت 129کور در ماده در صورتی که معامالت مذ - 131ماده 

 آنها را تصویب نکند آن معامالتمدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت

 تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و درقابل ابطال خواهد بود و شرکت می

 کشف آن بطالن معاملهباشد تا سه سال از تاریخ صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته

 را از دادگاه صالحیتدار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا

 در مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست بطالن معامله بامدیر عامل ذینفع

 مشعر بر عدم رعایتمجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس

 شریفات الزم جهت انجام معامله در این مورد رأی خواهد داد. مدیر یا مدیر عاملت

 داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده بهذینفع در معامله حق شرکت در رأی نخواهد

 .دعوت هیأت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد

 اص حقوقی حق ندارندمدیر عامل شرکت و اعضاء هیأت مدیره به استثناء اشخ - 132ماده 

 تواند دیون آنان را تضمینشرکت نمیهیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و

 هایها و شرکتیا تعهد کند. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانک

 مذکور در این ماده به شرط آن که تحت قیود و شرایط عادی ومالی و اعتباری معامالت

 ی انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیزجار



 کنند و همبه نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت میکه

 اوالد و برادر و خواهر اشخاصچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اوالد و اوالد

 .باشدمذکور در این ماده می

 توانند معامالتی نظیر معامالت شرکت که متضمنمدیران و مدیر عامل نمی - 133ماده 

 مقررات این ماده تخلف کند ورقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از

 تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده

 .تقویت منفعترت یااعم است از ورود خسا

 تواند با توجه به ساعات حضور اعضاءمجمع عمومی عادی صاحبان سهام می - 134ماده 

 پرداخت مبلغی را به آنها به طور مقطوعغیر موظف هیأت مدیره در جلسات هیأت مزبور

 بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد

 هر عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت حضور داشته است تعیین خواهدو اوقاتی کهساعات 

 تواندمیبینی شده باشد مجمع عمومیکرد. هم چنین در صورتی که در اساسنامه پیش

 تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص ساالنه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیأت

 مدیره حق ندارند به جز آنچه در این مادهظف هیأتمدیره تخصیص داده شود اعضاء غیر مو

 بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یاپیش

 .الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنندحقپاداش یا

 کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث - 135ماده 

 مربوط به طرز انتخاب آنهاتوان به عذر عدم اجرای تشریفاتعتبر است و نمینافذ و م

 .اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست

 در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران - 136ماده 

 ظف به دعوتهرگاه مراجع موسابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود.

 ها دعوتتواند از مرجع ثبت شرکتمجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع می

 .انتخاب مدیران تقاضا نمایدمجمع عمومی عادی را برای

 هیأت مدیره باید الاقل هر شش ماه یک بار خالصه صورت دارایی و قروض - 137ماده 

 .شرکت را تنظیم کرده به بازرسان بدهد

 هیأت مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در - 138 ماده

 برای تصویب عملیات سال مالی قبلبینی شده است مجمع عمومی سالیانه رااساسنامه پیش

 .و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید

 انعقاد مجمع عمومی در مرکزتواند از پانزده روز قبل از هر صاحب سهم می - 139ماده 

 حساب سود و زیان و گزارش عملیاتها مراجعه کرده و از ترازنامه وشرکت به صورت حساب

 .مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد

 هیأت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان - 140ماده 

 به یک دهم سرمایه شرکت رسیداندوخته قانونیاندوخته قانونی موضوع نماید. همین که 

 موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم

 .تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گرددمذکور ادامه خواهد یافت

 از میان برود هیأتهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت اگر بر اثر زیان - 141ماده 

 صاحبان سهام را دعوت نماید تاالعادهمدیره مکلف است بالفاصله مجمع عمومی فوق

 موضوع انحالل یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به

 این قانون سرمایه 6جلسه و با رعایت مقررات ماده انحالل شرکت ندهد باید در همان

 .مبلغ سرمایه موجود کاهش دهدشرکت را به 

 العاده مبادرتدر صورتی که هیأت مدیره برخالف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق

 قانونی منعقد گردد هر ذینفعشود نتواند مطابق مقرراتننماید و یا مجمعی که دعوت می

 .تواند انحالل شرکت را از دادگاه صالحیتدار درخواست کندمی



 یران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف ازمد - 142ماده 

 مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یامقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات

 باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیینمشترکاً مسئول می

 .خواهد نمود

 رکت ورشکسته شود یا پس از انحالل معلوم شود که داراییدر صورتی که ش - 143ماده 

 تواند به تقاضای هر ذینفعمیشرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صالحیتدار

 هر یک از مدیران و یا مدیر عامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به

  یا متضامناً به تأدیه آن قسمت ازاو بوده است منفرداً نحوی از انحاء معلول تخلفات

 .دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید

 

 بازرسان - 7بخش 

 کند تا بر طبقمجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می - 144ماده 

 .است بازرس یا بازرسان بالمانعاین قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد

 تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آن کهمجمع عمومی عادی در هر موقع می

 .جانشین آنها را نیز انتخاب نماید

 ها را درکند وظایف بازرسی شرکتهایی که وزارت اقتصاد اعالم میدر حوزه -تبصره 

 فهرست رسمی بازرسانآنها در توانند ایفا کنند که نامهای سهامی عام اشخاصی میشرکت

 های سهامیها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صالحیت بازرسی در شرکتشرکت

 اشخاص صالحیتدار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیالت شغلی بازرسانعام و درج نام

 های اقتصادکمیسیونباشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویبای مینامهتابع آیین

 .مجلسین قابل اجراء خواهد بود

 های سهامی عام در مجمع عمومی مؤسسانتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت - 145ماده 

 این قانون به عمل 20سهامی خاص طبق ماده هایو انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت

 .خواهد آمد

 دل نیز انتخاب کند تا درالبمجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی - 146ماده 

 قبول سمت توسط بازرس یاصورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم

 .بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند

 :توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شونداشخاص زیر نمی - 147ماده 

 .این قانون 111اشخاص مذکور در ماده  - 1

 .مدیران و مدیر عامل شرکت - 2

 .اقرباء و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم - 3

 .داردموظفاً حقوق دریافت می 2هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند  - 4

 بازرس یا بازرسان عالوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای - 148ماده 

 و صورتحساب دوره عملکردرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت داراییآنان مق

 کنندای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میو حساب سود و زیان و ترازنامه

 مطالب و اطالعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومیو هم چنین درباره صحت

 باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام اند اظهار نظر کنند. بازرسانگذاشته

 حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایت شده باشد ودر

 صاحبان سهام قرار دهنددر صورتی که مدیران اطالعاتی برخالف حقیقت در اختیار

 .بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند

 توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی الزمبازرس یا بازرسان می - 149ماده 

 مطالبه کرده و موردرا انجام داده و اسناد و مدارک و اطالعات مربوط به شرکت را

 توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی کهرسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان می



 به شرط آن که آنها را قبالً به شرکتاستفاده کنند بر عهده دارند از نظر کارشناسان

 کند مانند خود بازرسمعرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می

 .رسیدگی را خواهند داشتحق هر گونه تحقیق و

 این قانون گزارش جامعی 148بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده  - 150ماده 

 گزارش بازرسان باید الاقل ده روزوضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. راجع به

 .قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد

 تواند به تنهاییدر صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می -تبصره 

 واحدی تهیه کنند. در صورتیه بازرسان باید گزارشوظایف خود را انجام دهد لیکن کل

 .وجود اختالف نظر بین بازرسان موارد اختالف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد

 بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه - 151ماده 

 ع دهند و در صورتی که ضمناطالمدیران و مدیر عامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومی

 انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صالحیتدار اعالم

 .مجمع عمومی گزارش دهندنموده و نیز جریان را به اولین

 در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش - 152ماده 

 اند صورت دارایی وبازرس تعیین شدهاین قانون به عنوان 147اشخاصی که برخالف ماده 

 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه اثر

 .درجه اعتبار ساقط خواهد بودقانونی نداشته از

 در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از - 153ماده 

 امتناع کنند رئیس دادگاهبازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش

 شهرستان به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت

 تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجامانتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را

 .شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است دهند. تصمیم رئیس دادگاه

 بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در - 154ماده 

 مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبرانشوند طبق قواعد عمومیانجام وظایف خود مرتکب می

 .خسارات وارده خواهند بود

 .س با مجمع عمومی عادی استالزحمه بازرتعیین حق - 155ماده 

 تواند در معامالتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجامبازرس نمی - 156ماده 

 .گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شودمی

 تغییرات در سرمایه شرکت - 8بخش 

 نصدور سهام جدید و یا از طریق باالبرد توان از طریقسرمایه شرکت را می - 157ماده 

 .مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد

 :پذیر استتأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان - 158ماده 

 .پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد - 1

 .تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید - 2

 افه ارزش سهام جدید بهانتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اض - 3

 .سرمایه شرکت

 .تبدیل اوراق قرضه به سهام - 4

 فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز - 1تبصره 

 .است

 .انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است - 2تبصره 

 سهام موجود در صورتی کهافزایش سرمایه از طریق باالبردن مبلغ اسمی  - 159ماده 

 که کلیه صاحبان سهام بابرای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آن

 .آن موافق باشند



 تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشند یا این که مبلغیشرکت می - 160ماده 

 ریافت کند. شرکتخریداران دعالوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از

 تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یامی

 تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابقنقداً بین صاحبان سهام سابق

 .بدهد

 بازرسالعاده به پیشنهاد هیأت مدیره پس از قرائت گزارش مجمع عمومی فوق - 161ماده 

 .کندتصمیم مییا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ

 کندالعاده که در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم میمجمع عمومی فوق - 1تبصره 

 یا اختیار تعیین آن را بهشرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت آن را تعیین

 .هیأت مدیره واگذار خواهد کرد

 پیشنهاد هیأت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم - 2تبصره 

 سال مالی در جریان و اگرافزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو

 های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی ازتا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب

 قبل باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارلیوضع شرکت از ابتدای سال ما

 .نظر درباره پیشنهاد هیأت مدیره باشد

 تواند به هیأت مدیره اجازه دهد که ظرف مدتالعاده میمجمع عمومی فوق - 162ماده 

 میزان مبلغ معینی به یکیمعینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا

 .در این قانون افزایش دهد از طرق مذکور

 هیأت مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش - 163ماده 

 اساسنامه در قسمت مربوط به مقدارسرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصالح

 ها اعالم کند تا پس از ثبت جهت اطالع عمومسرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکت

 .آگهی شود

 تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیرهاساسنامه شرکت نمی - 164ماده 

 .باشد

 مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه نشده است افزایش سرمایه شرکت - 165ماده 

 .تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود

 نسبت سهامی که مالکند حق تقدم در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به - 166ماده 

 توانند حق تقدمآن سهامداران میدارند و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی

 مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای

 .شودمیگردد شروعنویسی تعیین میپذیره

 که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدیدالعاده مجمع عمومی فوق - 167ماده 

 تقدم صاحبان سهام را نسبت بهدهد حقکند یا اجازه آن را به هیأت مدیره میتصویب می

 نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آن که چنین تصمیمیپذیره

 شرکت اتخاذ گردد وگرنه مدیره و گزارش بازرس یا بازرسانپس از قرائت گزارش هیأت

 .باطل خواهد بود

 گزارش هیأت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش -تبصره 

 اشخاصی که سهام جدید برای تخصیصسرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا

 املی که در تعیینبه آنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عو

 است باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تأیید عواملقیمت در نظر گرفته شده

 .و جهاتی باشد که در گزارش هیأت مدیره ذکر شده است

 نویسی سهام جدید ازچنانچه سلب حق تقدم در پذیره 167در مورد ماده  - 168ماده 

 سهامدارانی که سهام جدید برایگیردگر انجام میبعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دی

 تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رأی درباره سلب حق تقدم سایر



 احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت الزم جهت معتبر بودنسهامداران شرکت کنند. در

 در نظر گرفتهی تخصیص به آنهاتصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدید برا

 .شده است به حساب نخواهد آمد

 های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه ازدر شرکت - 169ماده 

 روزنامه کثیراالنتشاری کهطریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در

 اطالع صاحبان سهام برسد در این آگهیگردد به های مربوط به شرکت در آن نشر میآگهی

 سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغباید اطالعات مربوط به مبلغ افزایش

 اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید

 ه برای سهامنویسی و نحوه پرداخت ذکر شود. در صورتی کرا دارد و مهلت پذیرهآنها

 .آگهی قید خواهد شدجدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در

 های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه ازدر شرکت - 170ماده 

 منتشر و در آن قید شود 169طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده

 نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آنام بیکه صاحبان سه

 نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکترا دارند ظرف مهلت معین که

 هایتعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند. برای صاحبان سهام بانام گواهینامه

 .سال گرددخرید باید توسط پست سفارشی ارحق

 گواهینامه حق خرید سهم مذکور در ماده فوق باید مشتمل بر نکات زیر - 171ماده 

 :باشد

 .نام و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت - 1

 .مبلغ سرمایه فعلی و هم چنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت - 2

 غ اسمیتعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد با ذکر مبل - 3

 .سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن

 .ای که وجوه الزم باید در آن پرداخته شودنام بانک و مشخصات حساب سپرده - 4

 تواند از حق خرید مندرج در گواهینامهمهلتی که طی آن دارنده گواهینامه می - 5

 .استفاده کند

 .باشدنویسی مقرر شده هر گونه شرایط دیگری که برای پذیره - 6

 گواهینامه حق خرید سهم باید به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام -تبصره 

 .شرکت مقرر است به امضاء برسد

 نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شدهدر صورتی که حق تقدم در پذیره - 172ماده 

 ب مورد تمام یامقرر استفاده نکنند حسباشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت

 .باقیمانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد

 نویسیهای سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید برای پذیرهشرکت - 173ماده 

 ها تسلیم ومرجع ثبت شرکتنویسی سهام جدید را بهعمومی ابتدا طرح اعالمیه پذیره

 .رسید دریافت کنند

 باید به امضای دارندگان 173نویسی مذکور در ماده طرح اعالمیه پذیره - 174ماده 

 :امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد

 .نام و شماره ثبت شرکت - 1

 .های آنموضوع شرکت و نوع فعالیت - 2

 .مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن - 3

 .ی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آندر صورت - 4

 .مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه - 5

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

 .هویت کامل اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت - 7



 .میشرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمو - 8

 مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از - 9

 .تصفیه

 مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و - 10

 .شرایط تبدیل اوراق قرضه به سهم

 نتشر کرده است وای که شرکت ممبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه - 11

 .تضمینات مربوط به آن

 .مبلغ دیون شرکت و هم چنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است - 12

 .مبلغ افزایش سرمایه - 13

 تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد - 14

 .اندکرده

 .نویسییرهتاریخ شروع و خاتمه مهلت پذ - 15

 .مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم - 16

 .نویسی باید تعهد شودحداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره - 17

 .ای که وجوه الزم باید در آن پرداخته شودنام بانک و مشخصات حساب سپرده - 18

 های شرکت در آن نشرها و آگهیه اطالعیهذکر نام روزنامه کثیراالنتشاری ک - 19

 .شودمی

 آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده - 175ماده 

 ها تسلیمجدید به مرجع ثبت شرکتنویسی سهاماست باید به ضمیمه طرح اعالمیه پذیره

 ود و زیان تنظیم نکرده باشدگردد و در صورتی که شرکت تا آن موقع ترازنامه و حساب س

 .نویسی قید شوداعالمیه پذیرهاین نکته باید در طرح

 نویسی و ضمائم آن وها پس از وصول طرح اعالمیه پذیرهمرجع ثبت شرکت - 176ماده 

 نویسی سهام جدیداعالمیه پذیرهتطبیق مندرجات آنها با مقررات قانونی اجازه انتشار

 .را صادر خواهد نمود

 نویسی سهام جدید باید عالوه بر روزنامه کثیراالنتشاریاعالمیه پذیره - 177ده ما

 کثیراالنتشار دیگر آگهیگردد اقالً در دو روزنامههای شرکت در آن نشر میکه آگهی

 آید در معرض دید عالقمندانشود و نیز در بانکی که تعهد سهام در نزد آن به عمل می

 قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سودنویسی بایدپذیره قرار داده شود. در اعالمیه

 ها و در مرکزو زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکت

 .مراجعه عالقمندان آماده استشرکت برای

 نویسی سهام جدید معین شده استخریداران ظرف مهلتی که در اعالمیه پذیره - 178ماده 

 سهام را امضاء کرده واید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهدو نب

 .مبلغی را که باید پرداخته شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد

 نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکاتپذیره - 179ماده 

 :زیر باشد به عمل خواهد آمد

 .مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت نام و موضوع و - 1

 .سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه - 2

 .مبلغ افزایش سرمایه - 3

 .نویسی سهام جدید و مرجع صدور آنشماره و تاریخ اجازه انتشار اعالمیه پذیره - 4

 .شود و مبلغ اسمی آنتعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می - 5

 .شودی که بهای سهم در آن پرداخته مینام بانک و شماره حساب - 6

 .نویسهویت و نشانی کامل پذیره - 7

 این قانون در مورد تعهد خرید سهم جدید نیز حاکم 15و  14مقررات مواد  - 180ماده 



 .است

 نویسی معین شده است و در صورت تمدیدپس از گذشتن مهلتی که برای پذیره - 181ماده 

 نویسانیک ماه به تعهدات پذیرهشده هیأت مدیره حداکثر تابعد از انقضای مدت تمدید 

 رسیدگی کرده و تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعالم و مراتب را جهت

 .ها اطالع خواهد دادشرکتثبت و آگهی به مرجع ثبت

 اننویسی مقدار سهام خریداری شده بیش از میزهر گاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره

 سهام هر خریدار دستورافزایش سرمایه باشد هیأت مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد

 .استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوط بدهد

 هرگاه افزایش سرمایه شرکت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعالمیه - 182ماده 

 نرسد به درخواست هر یکها به ثبتتبه مرجع ثبت شرک 174نویسی مذکور در ماده پذیره

 نویسی به آن تسلیمنویسان سهام جدید مرجع ثبت شرکت که طرح اعالمیه پذیرهاز پذیره

 عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و به بانکی که تعهدای حاکی ازشده است گواهینامه

 که سهام جدید دارد تا اشخاصیسهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می

 اند به بانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. درنویسی کردهپذیرهرا

 تعهد شده باشد بهای که برای افزایش سرمایه شرکت پرداخت یااین صورت هر گونه هزینه

 .گیردعهده شرکت قرار می

 یم اظهارنامه بههای سهامی خاص فقط تسلبرای ثبت افزایش سرمایه شرکت - 183ماده 

 :بودها کافی خواهدضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت

 العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آنصورتجلسه مجمع عمومی فوق - 1

 صورتجلسه هیأت مدیره که افزایش سرمایهرا به هیأت مدیره داده است و در صورت اخیر

 .را مورد تصویب قرار داده است

 این قانون در آن نشر گردیده 169ای که آگهی مذکور در ماده یک نسخه از روزنامه - 2

 .است

 اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی - 3

 .قید شودداشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه

 ایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیردر صورتی که قسمتی از افزایش سرم - 4

 العادهتصویب مجمع عمومی فوقاین قانون به 82نقد تحویل گردیده و با رعایت ماده 

 العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت ورسیده باشد مجمع عمومی فوق

 این قانون در 81لغایت  77تشکیل شده و رعایت مقررات مواد نویسان سهام جدیدپذیره

 صورتجلسهشود الزامی خواهد بود و یک نسخه ازآن قسمت که به آورده غیر نقد مربوط می

 .العاده باید به اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شودمجمع عمومی فوق

 های مذکور در این ماده باید به امضاء کلیه هیأت مدیره رسیدهاظهارنامه -تبصره 

 .باشد

 شود باید در حساب سپردهوجوهی که به حساب افزایش سرمایه تأدیه می - 184ماده 

 های شرکت ممکنمزبور به حسابمخصوصی نگاهداری شود. تأمین و توقیف و انتقال وجوه

 .نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت

 سرمایه شرکت راالعاده صاحبان سهام افزایش در صورتی که مجمع عمومی فوق - 185ماده 

 شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی کهاز طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از

 در نتیجه اینگونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خرید سهم توسط

 .گیردنویسی سهام جدید باشند انجام میپذیرهطلبکارانی که مایل به

 و 3و  2و  1نکات مندرج در بندهای  185سهم مذکور در ماده در ورقه خرید  - 186ماده 

 .باید قید شود 179ماده  8و  7و  5

 نویسی باید در موقع به ثبتپس از انجام پذیره 185در مورد ماده  - 187ماده 



 مطالبات نقدی حال شدهها صورت کاملی ازرسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت

 ویس را که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد ونبستانکاران پذیره

 مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده باشندمدارک حاکی از تصفیه آنگونه

 العاده و اظهارنامه هیأت مدیره مشعر بر این کههمراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق

 ها تسلیمافت شده است به مرجع ثبت شرکتاین سهام خریداری شده و بهای آن دریکلیه

 .شود

 در موردی که افزایش سرمایه از طریق باالبردن مبلغ اسمی سهام موجود - 188ماده 

 نیز سهام جدیدی که درگیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقداً پرداخت شود وصورت می

 مورد کالً پرداخته نویسی بر حسبشود باید هنگام پذیرهقبال افزایش سرمایه صادر می

 .یا تهاتر شود

 العادهمجمع عمومی فوق 141عالوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده  - 189ماده 

 سرمایه شرکت به طور اختیاریتواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهششرکت می

 بان سهاماتخاذ تصمیم کند مشروط بر آن که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاح

 .این قانون کمتر نگردد 5شرکت از حداقل مقرر در ماده ای وارد نشود و سرمایهلطمه

 گیرد وکاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می -تبصره 

 سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهشکاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی

 .گیردم به صاحب آن انجام مییافته هر سه

 پیشنهاد هیأت مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل - 190ماده 

 .شرکت تسلیم گرددالعاده به بازرس یا بازرساناز تشکیل مجمع عمومی فوق

 پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و هم چنین شامل گزارشی درباره

 هایعمومی نسبت به حسابور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمعام

 .مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد

 بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیأت مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و - 191ماده 

 خواهد نمود و مجمع عمومی پسالعاده تسلیمجمع عمومی فوقنظر خود را طی گزارشی به م

 .از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت

 هیأت مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع - 192ماده 

 و روزنامه کثیراالنتشاریعمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی

 .گردد آگهی کندهای مربوط به شرکت در آن نشر میکه آگهی

 در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت هر یک از دارندگان اوراق قرضه و یا - 193ماده 

 باشد 192آگهی مذکور در ماده بستانکارانی که منشأ طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین

 خود را نسبت به کاهش سرمایه توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراضمی

 .شرکت به دادگاه تقدیم کنند

 در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود - 194ماده 

 که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد درایو شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض وثیقه

 .رداخت آن خواهد داداین صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پ

 و هم چنین در صورتی که اعتراضی شده 193در مهلت دو ماه مذکور در ماده  - 195ماده 

 .سرمایه ممنوع استباشد تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت از کاهش

 برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم هیأت - 196ماده 

 صاحبان سهم برساند. اطالعیهای به اطالع کلیهمراتب را طی اطالعیه مدیره شرکت باید

 گرددهای مربوط به شرکت در آن نشر میشرکت باید در روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی

 .بانام توسط پست سفارشی ارسال گرددمنتشر شود و برای صاحبان سهام

 :بر نکات زیر باشدباید مشتمل  196اطالعیه مذکور در ماده  - 197ماده 

 .نام و نشانی مرکز اصلی شرکت - 1



 .مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه - 2

 .یابد یا بهای اسمی هر سهم پس از کاهشمبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش می - 3

 نظر گرفتهنحوه پرداخت و مهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم در  - 4

 .گیردشده و محلی که در آن این بازپرداخت انجام می

 .خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است - 198ماده 

 انحالل و تصفیه - 9بخش 

 :شودشرکت سهامی در موارد زیر منحل می - 199ماده 

 آن غیر وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام - 1

 .ممکن شده باشد

 در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این - 2

 .که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد

 .در صورت ورشکستگی - 3

 العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحاللدر هر موقع که مجمع عمومی فوق - 4

 .شرکت بدهد

 .صورت صدور حکم قطعی دادگاه در - 5

 .انحالل شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است - 200ماده 

 :تواند انحالل شرکت را از دادگاه بخواهددر موارد زیر هر ذینفع می - 201ماده 

 آن در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع - 1

 های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقففعالیتصورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که

 .شده باشد

 های مالیهای هر یک از سالدر صورتی که مجمع عمومی ساالنه برای رسیدگی به حساب - 2

 .تشکیل نشده باشدتا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است

 مام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و هم چنین سمت مدیر عاملدر صورتی که سمت ت - 3

 .باشدشرکت طی مدتی زاید بر شش ماه بالمتصدی مانده

 العاده صاحباندر صورتی که مجمع عمومی فوق 199در مورد بندهای یک و دو ماده  - 4

 .به انحالل شرکت ندهدسهام جهت اعالم انحالل شرکت تشکیل نشود و یا رأی

 دادگاه بالفاصله بر حسب مورد به 201در مورد بندهای یک و دو و سه ماده  - 202ماده 

 دارند مهلت متناسبی که حداکثر ازمراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صالحیت اقدام

 .دهد تا در رفع موجبات انحالل اقدام نمایندشش ماه تجاوز نکند می

 ل رفع نشود دادگاه حکم به انحالل شرکتدر صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحال

 .دهدمی

 گیرد مگرتصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می - 203ماده 

 .باشدمیدر مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی

 مومیامر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه شرکت یا مجمع ع - 204ماده 

 .مقرر داشته باشددهد ترتیب دیگریای که رأی به انحالل میالعادهفوق

 در صورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی - 205ماده 

 تصفیه را از دادگاه بخواهد دربه وظایف خود عمل نکند هر ذینفع حق دارد تعیین مدیر

 گیرد مدیر تصفیه را دادگاهه موجب حکم دادگاه صورت میمواردی نیز که انحالل شرکت ب

 .شرکت تعیین خواهد نمودضمن صدور حکم انحالل

 شود و باید در دنبال نامشرکت به محض انحالل در حال تصفیه محسوب می - 206ماده 

 مدیر یا مدیران تصفیه در کلیهدر حال تصفیه" ذکر شود و نامشرکت همه جا عبارت "

 .های مربوط به شرکت قید گرددآگهی اوراق و

 نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود مگر - 207ماده 



 دادگاه نشانی دیگری تعیین شدهالعاده یا حکمآن که به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق

 .باشد

 مور مربوط به تصفیهتا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام ا - 208ماده 

 خاتمه دادن کارهای جاری و اجرایباقی خواهد ماند و مدیران برای تصفیه موظف به

 باشند و هرگاه برای اجرای تعهداتتعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می

 .الزم شود مدیران تصفیه انجام خواهند دادشرکت معامالت جدیدی

 انحالل و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها باتصمیم راجع به  - 209ماده 

 تصفیه به مرجع ثبتاین قانون باید ظرف پنج روز از طرف مدیران 207رعایت ماده 

 ها اعالم شود تا پس از ثبت برای اطالع عموم در روزنامه رسمی و روزنامهشرکت

 گردد آگهی شودن نشر میبه شرکت در آهای مربوطها و آگهیکثیراالنتشاری که اطالعیه

 در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیراالنتشار روزنامه کثیراالنتشاری است که توسط

 .عادی قبل از انحالل تعیین شده استآخرین مجمع عمومی

 انحالل شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعالن نشده باشد نسبت به اشخاص - 210ماده 

 .ثالث بالاثر است

 از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه - 211ماده 

 اموال و دفاتر و اوراق وشود. مدیران تصفیه باید کلیهیافته و تصفیه شرکت شروع می

 .دار شونداسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بالفاصله امر تصفیه شرکت را عهده

 رکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات الزم رامدیران تصفیه نماینده ش - 212ماده 

 باشند وو حق سازش دارا میجهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری

 توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند. محدود کردن اختیاراتمی

 .استیکنلممدیران تصفیه باطل و کان

 ال دارایی شرکت در حال تصفیه کالً یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیهانتق - 213ماده 

 است. هر نقل و انتقالیو یا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع

 .که برخالف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود

 تجاوز کند اگر تا مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال - 214ماده 

 یا مدیران تصفیهپایان مأموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته باشد مدیر

 باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه

 که جهت پایان دادن به امر تصفیه دردانند و تدابیری رادادن به امر تصفیه الزم می

 اند به اطالع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت مأموریت خود راگرفته نظر

 .خواستار شوند

 هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت - 215ماده 

 .خواهد بودبا دادگاه 214مأموریت آنان با رعایت شرایط مندرج در ماده 

 یران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده استمدیر یا مد - 216ماده 

 .باشندقابل عزل می

 ساله مجمعمادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه - 217ماده 

 که در قانون و اساسنامهعمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت و تشریفاتی

 رت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سودبینی شده است دعوت کرده صوپیش

 گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجامو زیان عملیات خود را به ضمیمه

 .اند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنندداده

 در صورتی که به موجب اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام - 218ماده 

 ناظر باید به عملیات مدیران تصفیهیک یا چند ناظر معین شده باشد برای دوره تصفیه

 .رسیدگی کرده گزارش خود را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند

 در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به عهده مدیران تصفیه - 219ماده 



 مکلف به دعوت مجمع عمومیظراست. هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنند نا

 بینی یا معینخواهد بود و در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش

 .هر ذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد دادنشده باشد دادگاه به تقاضای

 صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحالل شرکت از عملیات و - 220ماده 

 .ها در مدت تصفیه کسب اطالع کنندبحسا

 در مدت تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد - 221ماده 

 رعایت شود و هر گونه دعوتنامهنصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحالل باید

 روزنامه کنند باید درای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر میو اطالعیه

 گردد منتشرهای مربوط به شرکت در آن درج میآگهیها وکثیراالنتشاری که اطالعیه

 .شود

 در مواردی که به موجب این قانون مدیران تصفیه مکلف به دعوت مجامع - 222ماده 

 عمومی مورد نظر دو مرتبه باباشند هرگاه مجمععمومی و تسلیم گزارش کارهای خود می

 ت مقرر در این قانون دعوت شده ولی تشکیل نگردد و یا این که تشکیل شدهرعایت تشریفا

 های مقرر در مادهتصفیه باید گزارش خود و صورت حسابو نتواند تصمیم بگیرد مدیران

 های مربوط بهها و آگهیاین قانون را در روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه 217

 .موم سهامداران منتشر کنندگردد برای اطالع عآن درج میشرکت در

 آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین - 223ماده 

 که حقوق بستانکاران ملحوظ وشود به شرط آنصاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم می

 .معادل دیونی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است موضوع شده باشد

 ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون دارایی شرکت بدواً  پس از - 224ماده 

 رسید و مازاد به ترتیب مقرربه مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد

 در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامداران

 .تقسیم خواهد شد

 یی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آنتقسیم دارا - 225ماده 

 بستانکاران قبالً سه مرتبه و هر مرتبه بهممکن نیست مگر آن که شروع تصفیه و دعوت

 هایها و آگهیفاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه

 الاقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین گردد آگهی شده ومیمربوط به شرکت در آن درج

 .آگهی گذشته باشد

 مدیران تصفیه را مسئول خسارات بستانکارانی قرار 225تخلف از ماده  - 226ماده 

 .اندخواهد داد که طلب خود را دریافت نکرده

 مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت - 227ماده 

 رسمی و روزنامه کثیراالنتشاریا اعالم دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامههشرکت

 گردد آگهی شود و نام شرکت ازهای مربوط به شرکت در آن درج میها و آگهیکه اطالعیه

 .ثبت تجارتی حذف گرددها و دفتردفتر ثبت شرکت

 ا که باقیمانده استپس از اعالم ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی ر - 228ماده 

 صورت اسامی بستانکاران و صاحبانهای ایران تودیع ودر حساب مخصوصی نزد یکی از بانک

 اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طیسهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده

 اطالع اشخاص ذینفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود بهآگهی مذکور در همان ماده به

 نک مراجعه کنند. پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ ازبا

 در بانک باقیمانده باشد در حکم مال بالصاحب بوده و از طرف بانک با اطالعوجوه که

 .دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد

 شده باید تا ده سال از تاریخدفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه  - 229ماده 

 مقارن اعالم ختماعالم ختم تصفیه محفوظ بماند به این منظور مدیران تصفیه باید



 ها دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبتتصفیه به مرجع ثبت شرکت

 .اشخاص ذینفع آماده باشدها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعهشرکت

 در صورتی که مدیر تصفیه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد باید - 230ماده 

 استعفای خود و تعیین جانشین دعوتمجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت اعالم

 نماید. در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی

 ه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه مکلفهرگاه مدیر تصفیرا انتخاب کند و نیز

 است که قصد استعفای خود را به دادگاه اعالم کند و تعیین مدیر تصفیه جدید را

 دادگاه بخواهد در هر حال استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی که جانشین او به ترتیباز

 ثبت و آگهی نشدهاین قانون 209مذکور در این ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده 

 .یکن استلمباشد کان

 در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه اگر مدیران تصفیه متعدد - 231ماده 

 مجمع عمومی شرکت انتخاب شدهباشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط

 جهت انتخاب باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را

 یا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند و در صورتی که مجمعجانشین مدیر تصفیه متوفی

 عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور

 ورشکسته را انتخاب کند یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکستهیا

 مکلفند تعیین جانشینباشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده توسط دادگاه تعیین شده

 .مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهند

 اگر امر تصفیه منحصراً به عهده یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر

 باشد هر ذینفعشرکت انتخاب شده تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی

 ها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهتتواند از مرجع ثبت شرکتمی

 مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبورتعیین جانشین

 که مدیرتشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا در صورتی

 تواندی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذینفع میتصفیه متوف

 .تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد

 های شرکتحساب - 10بخش 

 هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت - 232ماده 

 ساب سود و زیان شرکت را بهو حرا در پایان سال و هم چنین ترازنامه و حساب عملکرد

 ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد

 اقالً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی ساالنه درمذکور در این ماده باید

 .اختیار بازرسان گذاشته شود

 یان و ترازنامه شرکت باید هماندر تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و ز - 233ماده 

 رفته است رعایت شود باهای ارزیابی که در سال مالی قبل از آن به کارشکل و روش

 های ارزیابی سال قبل از آن مورد نظروجود این در صورتی که تغییری در شکل و روش

 عمومیهر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع باشد باید اسناد مذکور به هر دو شکل و

 با مالحظه آنها و با توجه به گزارش هیأت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی

 .تصمیم بگیرد

 های الزم در نظر گرفته شوددر ترازنامه باید استهالک اموال و اندوخته - 234ماده 

 باقی نماند یا کافیها سود قابل تقسیمولو آن که پس از وضع استهالک و اندوخته

 .شدنبا

 پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و

 احتمالی ارزشخواه به علل دیگر باید در استهالکات منظور گردد. برای جبران کاهش

 .های احتمالی باید ذخیره الزم منظور گرددها و هزینهسایر اقالم دارایی و زیان



 شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیلتعهداتی که  - 235ماده 

 .ترازنامه آورده شود

 .های تأسیس شرکت باید قبل از تقسیم هر گونه سود مستهلک شودهزینه - 236ماده 

 هاکه این گونه هزینههای افزایش سرمایه باید حداکثر تا پنج سال از تاریخیهزینه

 که سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادربه عمل آمده مستهلک شود. در صورتی 

 های افزایش سرمایه رافروخته شده باشد هزینهشود به قیمتی بیش از مبلغ اسمیمی

 .توان از محل اضافه ارزش مستهلک نمودمی

 سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال - 237ماده 

 .هاها و استهالکات و ذخیرهنهمالی منهای کلیه هزی

 های قبل باید معادلهای وارده در سالاز سود خالص شرکت پس از وضع زیان - 238ماده 

 موضوع شود هر تصمیم برخالفبه عنوان اندوخته قانونی 140یک بیستم آن بر طبق ماده 

 .این ماده باطل است

 هایسال مالی شرکت منهای زیانسود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص  - 239ماده 

 های اختیاریو سایر اندوخته 238های مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در مادهسال

 .های قبل که تقسیم نشده استبه عالوه سود قابل تقسیم سال

 های سال مالی و احراز این که سود قابلمجمع عمومی پس از تصویب حساب - 240ماده 

 سهام تقسیم شود تعیین خواهدبلغی از آن را که باید بین صاحبانتقسیم وجود دارد م

 هایی کهتواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوختهنمود. عالوه بر این مجمع عمومی می

 صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومیشرکت در اختیار دارد بین

 ها باید برداشتاز کدام یک از اندوختهباید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر 

 تقسیم گردد. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقیو

 شود و اگر مجمععمومی تعیین میخواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع

 رداخت را تعیینعمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت مدیره نحوه پ

 هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیمخواهد نمود ولی در

 .مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد

 نسبت معینی از سود خالص سال مالی 134با رعایت شرایط مقرر در ماده  - 241ماده 

 گرفته شود به هیچ وجه نباید دررشرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظ

 شودهای سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت میشرکت

 سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداختهایو در شرکت

 .شود تجاوز کندمی

 د این ماده باشد باطل و بالاثرمقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفا

 .است

 های سود و زیانهای سهامی عام هیأت مدیره مکلف است که به حسابدر شرکت - 242ماده 

 ضمیمه کند. حسابداران رسمی بایدو ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز

 و اسناد و های شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاترعالوه بر اظهار نظر درباره حساب

 های سودتوضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حسابهای شرکت وصورت حساب

 صحیح وو زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیأت مدیره وضع مالی شرکت را به نحو

 .دهدروشن نشان می

 هفتم منظور از حسابداران رسمی مذکور در این ماده حسابداران موضوع فصل -تبصره 

 باشد و در صورتی که به موجب قانونمی1345های مستقیم مصوب اسفند سال قانون مالیات

 شرایط و نحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییر کند و یا عنوان دیگری برای آنان در نظر

 .حسابداران مذکور در این ماده نیز خواهد بودگرفته شود شامل

 مقررات جزایی - 11بخش 



 اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست - 243ماده 

 :خواهند شدهزار لایر تا دویست هزار لایر یا به هر دو مجازات محکوم

 نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخالفهرکس که عالماً و بر خالف واقع پذیره - 1

 مدارک خالف واقع حاکی ازاید و یانویسی منتشر نممقررات این قانون اعالمیه پذیره

 ها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلبتشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت

 .اعمال کند

 هرکس در ورقه سهم بانام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه - 2

 .که واقعاً پرداخت شده است قید کند

 ها اعالمطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکتهرکس از اعالم م - 3

 .به مرجع مزبور اعالم داردکند بعضاً یا کالً خودداری نماید و یا مطالب خالف واقع

 هرکس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت - 4

 .شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند

 نویسی کلیه سرمایه و تأدیه حداقل سی وهرکس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره - 5

 .پنج درصد آن و نیز تحویل کلیه سرمایه غیر نقد صادر کند

 نامنام یا گواهینامه موقت بیهرکس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم سهام بی - 6

 .صادر کند

 بی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی ازاشخاص زیر به حبس تأدی - 244ماده 

 :خواهند شدپنجاه هزار لایر تا پانصد هزار لایر یا به هر دو مجازات محکوم

 هرکس عالماً سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی صادر کند یا - 1

 بفروشد یا به معرض فروش گذارد

 ام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشدنام را قبل از آن که تمهرکس سهام بی - 2

 .یا به معرض فروش گذارد

 هرکس سهام بانام را قبل از آن که اقالً سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده - 3

 .باشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد

 ند یا انجامشرکت ک 244هرکس عالماً در هر یک از عملیات مذکور در ماده  - 245ماده 

 .شریک یا معاون محکوم خواهد شدآن عملیات را تسهیل نماید بر حسب مورد به مجازات

 رئیس اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرائم - 246ماده 

 نقدی از سی هزار تا سیصد هزارزیر به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای

 :هر دو مجازات محکوم خواهند شدلایر یا به 

 در صورتی که ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت - 1

 العاده رامذکور مجمع عمومی فوقرا مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت

 .جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند

 ورتی که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت به صدور اوراق قرضه مبادرت کردهدر ص - 2

 .یا صدور آن را اجازه دهند

 در صورتی که هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل 246در مورد بند یک ماده  - 247ماده 

 کند که باید به تکلیف قانونیاز انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیأت مزبور صریحاً اعالم

 ای سلب مسئولیت جزایی عمل شود و به این اعالم از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره توجهبر

 عضو هیأت مدیره که تکلیف قانونی را اعالم کرده است مجرمنشود و جرم تحقق پیدا کند

 عضوشناخته نخواهد شد. سلب مسئولیت جزایی از عضو هیأت مدیره منوط به این است که

 الم تکلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریقهیأت مدیره عالوه بر اع

 نماید. در صورتی کهارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیأت مدیره اعالم

 جلسات هیأت مدیره به هر علت تشکیل نگردد اعالم از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای

 .مدیره کافی استسلب مسئولیت جزایی از عضو هیأت



 نویسی سهام یا اطالعیه انتشار اوراق قرضه شرکتهرکس اعالمیه پذیره - 248ده ما

 مدیران شرکت منتشر کند بهسهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا

 .جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار لایر محکوم خواهد شد

 ید اوراق بهادار شرکتهرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خر - 249ماده 

 اوراق قرضه که متضمننویسی سهام یا اطالعیه انتشارسهامی به صدور اعالمیه پذیره

 اطالعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعالمیه

 ناقص داده باشد به مجازات شروع به کالهبردارییا اطالعیه مزبور اطالعات نادرست یا

 حکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکمم

 .به مجازات مقرر محکوم خواهد شدکالهبردار بوده و

 رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تأدیه کلیه - 250ماده 

 کت و تصویب دوثبت شرسرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ

 ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از

 .محکوم خواهند شدبیست هزار تا دویست هزار لایر

 رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات ماده - 251ماده 

 حبس تأدیبی از سه ماه تا دوبنمایند بهاین قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه  56

 .سال و جزای نقدی از بیست هزار لایر تا دویست هزار لایر محکوم خواهند شد

 رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی عمومی که نکات - 252ماده 

 بیستبه جزای نقدی از این قانون را در اوراق قرضه قید ننمایند 60مندرج در ماده 

 .هزار لایر تا دویست هزار لایر محکوم خواهند شد

 اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از بیست - 253ماده 

 :هزار تا دویست هزار لایر محکوم خواهند شد

 .هرکس عامداً مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام بشود - 1

 هرکس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و یا به این - 2

 نماید اعم از آن که این کار راطریق در اخذ رأی در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت

 .شخصاً یا توسط دیگری انجام دهد

 ایانماه پس از پ 6رئیس و اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا  - 254ماده 

 232نکنند یا مدارک مقرر در ماده هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت

 را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست

 .هر دو مجازات محکوم خواهند شدهزار تا دویست هزار لایر یا به

 دیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع رارئیس و اعضاء هیأت م - 255ماده 

 هزار تا دویست هزار لایر محکومتنظیم نکنند به جزای نقدی از بیست 99مطابق ماده 

 .خواهند شد

 را تنظیم 105هیأت رییسه هر مجمع عمومی که صورتجلسه مذکور در ماده  - 256ماده 

 .دنکند. به مجازات مذکور در ماده قبل محکوم خواهد ش

 رئیس و اعضاء هیأت رییسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رأی - 257ماده 

 .محکوم خواهند شد 255ماده صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند به مجازات مذکور در

 :اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد - 258ماده 

 و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا رئیس و اعضاء هیأت مدیره - 1

 را بین صاحبان سهام تقسیمبه استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی

 .کرده باشند

 رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور - 2

 .منتشر کرده باشندام ارائه یاپنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سه

 رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را - 3



 مؤسسه دیگری که خود به طوربرخالف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا

 .باشند مورد استفاده قرار دهندمستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می

 اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر رئیس و - 4

 شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طورخالف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر

 .باشند استفاده کنندمستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می

 ع عمومی صاحبان سهام را دررئیس و اعضاء هیأت مدیره شرکت که متعمداً مجم - 259ماده 

 به این منظور دعوت ننمایند و یاهر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد

 بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو تا شش ماه یا

 .ند شدهزار تا دویست هزار لایر یا به هر دو مجازات محکوم خواهجزای نقدی از بیست

 رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل که عامداً مانع یا مخل انجام - 260ماده 

 وظایف آنها الزم استوظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام

 در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی

 .هر دو مجازات محکوم خواهند شد تا دویست هزار لایر یا بهاز بیست هزار لایر

 رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت - 261ماده 

 سرمایه مزورانه یا بدون رعایترسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش

 سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای تشریفات الزم انجام گرفته باشد سهام یا قطعات

 لایر محکوم خواهند شد. و در صورتی که قبل از پرداختنقدی از ده هزار تا یکصد هزار

 تمامی مبلغ اسمی سهام مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید

 زار تا دویستبه حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از بیست هبنمایند

 .هزار لایر محکوم خواهند شد

 رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم - 262ماده 

 :هزار لایر محکوم خواهند شدزیر بشوند به جزای نقدی از بیست هزار لایر تا دویست

 ه در این قانوندر صورتی که در موقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای مواردی ک - 1

 نویسی و خرید سهام جدیدپذیرهبینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت بهپیش

 نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود بهرعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیره

 .صاحبان سهام ندهند

 ه باشد حقوقدر صورتی که شرکت قبالً اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر کرد - 2

 آنها با سهام شرکت در نظردارندگان این گونه اوراق قرضه را نسبت به تعویض اوراق

 نگرفته یا قبل از انقضاء مدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام

 تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کنند یا قبل ازشرکت است اوراق قرضه جدید قابل

 ویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها سرمایه شرکت را مستهلک سازند یاتبدیل یا تع

 طریق بازخرید سهام کاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوهآن را از

 .تقسیم منافع تغییراتی بدهند

 رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماً برای سلب - 263ماده 

 جدید به مجمع عمومی اطالعاتنویسی سهامحق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره

 نادرست بدهند یا اطالعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به

 لایر تا یک میلیون لایر یا به هر دو مجازات محکوم خواهندجزای نقدی از یکصد هزار

 .شد

 عضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالماً رئیس و ا - 264ماده 

 هزار لایر تا دویست هزار لایرمقررات زیر را رعایت نکنند به جزای نقدی از بیست

 :محکوم خواهند شد

 .در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام - 1

 نج روز قبل از تشکیلدر صورتی که پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل چهل و پ - 2



 .باشدالعاده به بازرس شرکت تسلیم نشدهمجمع عمومی فوق

 در صورتی که تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرائط آن در - 3

 گردداعالنات مربوط به شرکت در آن نشر میروزنامه رسمی و روزنامه کثیراالنتشاری که

 .آگهی نشده باشد

 رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش - 265ماده 

 العادهدو ماه مجمع عمومی فوقهای وارده حداکثر تااز نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان

 صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحالل یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع

 به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند به حبسشود و حداکثر تا یک ماه نسبت

 از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار لایر یا به هر دو

 .محکوم خواهند شدمجازات

 هرکس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و - 266ماده 

 جزای نقدی از بیست هزار تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا بهبه آن عمل کند به حبس تأ

 .یکصد هزار لایر یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد

 هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی که عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع - 267ماده 

 ا تصدیقحقیقت بدهد و یا این گونه اطالعات رهای خود اطالعات خالفعمومی در گزارش

 .کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد

 مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالماً مرتکب جرائم زیر بشوند - 268ماده 

 بیست هزار تا دویست هزاربه حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از

 :لایر یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد

 در صورتی که ظرف یک ماه پس از انتخاب تصمیم راجع به انحالل شرکت و نام و نشانی - 1

 .ها اعالم نکنندخود را به مرجع ثبت شرکت

 در صورتی که تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام - 2

 حوه تصفیه امور شرکت وقروض شرکت و نشرکت را دعوت نکرده وضعیت اموال و مطالبات و

 داند به اطالع مجمع عمومیمدتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه الزم می

 .نرسانند

 ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهامدر صورتی که قبل از خاتمه امر تصفیه همه - 3

 بینی شدهاساسنامه شرکت پیشدر این قانون شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که

 است دعوت نکرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان

 اند بهگزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام دادهعملیات خود را به ضمیمه

 .مجمع مذکور تسلیم نکنند

 در صورتی که در خاتمه دوره تصدی خود بدون آن که تمدید مدت مأموریت خود را - 4

 .ر شوند به عملیات خود ادامه دهندخواستا

 ها اعالمدر صورتی که ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت - 5

 .ننمایند

 در صورتی که پس از اعالم ختم تصفیه وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی - 6

 نکاران و صاحبان سهامیصورت اسامی بستاهای ایرانی تودیع ننمایند ودر یکی از بانک

 اند به آن بانک تسلیم نکرده مراتب را طی آگهی ختمرا که حقوق خود را استیفاء نکرده

 .اشخاص ذینفع نرسانندتصفیه به اطالع

 مدیر تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوند به حبس - 269ماده 

 :شدتأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند 

 در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخالف منافع شرکت یا - 1

 خود به طور مستقیم یا غیر مستقیمبرای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که

 .باشند مورد استفاده قرار دهنددر آن ذینفع می



 ت مبادرت کنند یا بدون رعایتبه انتقال دارایی شرک 213در صورتی که برخالف ماده  - 2

 موعد تأدیه آن نرسیده دارایی شرکت راحقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوز

 .بین صاحبان سهام تقسیم نمایند

 های سهامیمقررات مختلف مربوط به شرکت - 12بخش 

 هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا - 270ماده 

 رعایت نشود بر حسب مورد بناگرددتصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می

 به درخواست هر ذینفع بطالن شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعالم

 توانند در مقابلمدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمیخواهد شد لیکن مؤسسین و

 .الن استناد نماینداشخاص ثالث به این بط

 در صورتی که قبل از صدور حکم بطالن شرکت یا بطالن عملیات یا تصمیمات - 271ماده 

 دادگاه قرار سقوط دعوای بطالن راآن در مرحله بدوی موجبات بطالن مرتفع شده باشد

 .صادر خواهد کرد

 نا به درخواستتواند بدادگاهی که دعوای بطالن نزد آن اقامه شده است می - 272ماده 

 بطالن تعیین نماید. ابتدایخوانده مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات

 .مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است

 در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطالن برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر

 .خواهد کرد

 دور حکم قطعی بر بطالن شرکت یا بطالن عملیات یا تصمیمات شرکتدر صورت ص - 273ماده 

 خساراتی خواهند بود که از آن بطالن بهکسانی که مسئول بطالن هستند متضامناً مسئول

 .صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است

 نماید باید ضمن حکم خود یک یادادگاهی که حکم بطالن شرکت را صادر می - 274ماده 

 مقررات این قانون انجام وظیفهچند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا بر طبق

 .نمایند

 در هر مورد که بر اثر انحالل یا بطالن شرکت مدیر تصفیه باید از طرف - 275ماده 

 اند حاضر بهتعیین شدهای که توسط دادگاهدادگاه تعیین شود و مدیر یا مدیران تصفیه

 یریت تصفیه نباشند دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگیقبول سمت مد

 .نمایدحوزه خود ارجاع می

 شوندای که توسط دادگاه تعیین میالزحمه مدیر یا مدیران تصفیهتعیین حق -تبصره 

 .به عهده دادگاه است

 هام شرکت باشدشخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع س - 276ماده 

 اعضاء هیأت مدیره و یا مدیر عامل به نام وتوانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس ومی

 از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیأت مدیره و مدیر

 نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبهعامل اقامه دعوی

 .کنند

 در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارات

 ای که از طرفاجراء و هزینهشرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت

 .کننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شداقامه

 ها و خسارات به عهده آنانکلیه هزینهکنندگان دعوی پرداخت در صورت محکومیت اقامه

 .است

 مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحاء حق - 277ماده 

 .مدیران شرکت محدود نمایدصاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه

 یل شود کهتواند به شرکت سهامی عام تبدشرکت سهامی خاص در صورتی می - 278ماده 

 شرکت سهامی خاص رسیده باشد ثانیاً العادهاوالً موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق



 های سهامی عام مقرر شده است و یاسرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکت

 میزان مذکور افزایش دهد. ثالثاً دو سال تمام از تاریخ تأسیسشرکت سرمایه خود را به

 .باشدته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیدهو ثبت شرکت گذش

 های سهامی عام تنظیم یارابعاً اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکت

 .اصالح شده باشد

 العادهشرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق - 279ماده 

 العاده را بهصورتجلسه مجمع عمومی فوقشرکت را تصویب کرده است صاحبان سهام تبدیل

 :ها تسلیم کندضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت

 العادهای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوقاساسنامه - 1

 .رسیده است

 أیید حسابدار رسمیکه به ت 278دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده  - 2

 .رسیده باشد

 ها که متضمن تقویمصورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت - 3

 کارشناس رسمی وزارت دادگستریکلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تأیید

 .رسیده باشد

 شرکت رسیده و مشتملاعالمیه تبدیل شرکت که باید به امضاء دارندگان امضای مجاز  - 4

 :بر نکات زیر باشد

 .نام و شماره ثبت شرکت -الف 

 .های آنموضوع شرکت و نوع فعالیت -ب 

 .مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن -ج 

 .در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن -د 

 .کت و مبلغ پرداخت شده آنسرمایه شر -ه 

 .اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن -و 

 .هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت -ز 

 .شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی -ح 

 .مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته -ط 

 .ون شرکت و هم چنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده استمبلغ دی -ی 

 های شرکت در آن درجها و آگهیذکر نام روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه -ک 

 .گرددمی

 و تطبیق مندرجات 279ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده مرجع ثبت شرکت - 280ماده 

 .هزینه شرکت آگهی خواهد نمودکت را ثبت و مراتب را بهآنها با این قانون تبدیل شر

 در آگهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اعالمیه تبدیل شرکت ذکر گردد و - 281ماده 

 زیان آن مربوط به دو سال قبلقید شود که اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و

 ورت دارایی شرکت و اموال منقول واز اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و هم چنین ص

 ها و در مرکز شرکت برای مراجعه عالقمندان آمادهشرکتغیر منقول آن در مرجع ثبت

 های شرکت درباشد آگهی تبدیل شرکت باید عالوه بر روزنامه کثیراالنتشاری که آگهیمی

 .گردد اقالً در یک روزنامه کثیراالنتشار دیگر نیز آگهی شوددرج میآن

 شرکت سهامی خاص که بخواهد با افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل - 282ماده 

 آید با رعایتسرمایه به وجود میشود باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش

 نویسی عمومی عرضه نماید. مرجعاین قانون برای پذیره 184و ماده  182لغایت  173مواد 

 پس از وصول تقاضا و مدارک مربوط به تبدیل شرکت سهامی خاص موردها در اینثبت شرکت

 بتواند بابه شرکت سهامی عام و تطبیق آنها با مقررات قانون در صورتی که شرکت

 نویسی عمومی به شرکت سهامی عام تبدیل شود اجازهافزایش سرمایه از طریق پذیره



 نویسی بایددر اعالمیه پذیرهنویسی سهام را صادر خواهد نمود.انتشار اعالمیه پذیره

 .نامه مزبور قید گرددشماره و تاریخ اجازه

 در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکور در ماده قبل عرضه شده است - 283ماده 

 .تبدیل گرددتواند به شرکت سهامی عامتماماً تأدیه نشود شرکت نمی

 ب این قانون باید ظرف سه سال ازهای سهامی موجود در تاریخ تصویشرکت - 284ماده 

 شرکت سهامی عام درآیند و وضع خودتاریخ اجرای این قانون به صورت شرکت سهامی خاص یا

 های تجارتیرا با مقررات این قانون تطبیق دهند یا به نوع دیگری از انواع شرکت

 خواهند تبدیل شوند واال منحل محسوب 1311اردیبهشت ماه مذکور در قانون تجارت مصوب

 .بودخواهند 1311شد و از لحاظ مقررات انحالل مشمول قانون تجارت مصوب اردیبهشت 

 تا هنگامی که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال وضع خود

 به شرکتهای سهامی مذکوراند تابع مقررات مربوطرا با مقررات این قانون تطبیق نداده

 .و مقررات اساسنامه خود خواهند بود 1311مصوب اردیبهشت  در قانون تجارت

 شود که مرجع ثبت شرکتها پس ازتطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون وقتی محقق می

 .کرده باشداحراز صحت تطبیق مراتب را ثبت و به هزینه شرکت آگهی

 شرکت مستلزم به استثنای هزینه آگهی اجرای این ماده در صورت عدم افزایش سرمایه

 های مربوط فقطسرمایه هزینهپرداخت هیچگونه هزینه دیگری نیست و در صورت افزایش

 .شودشامل میزان افزایش سرمایه می

 های سهامی موجود در تاریخ تصویب اینتغییر اساسنامه هر یک از شرکت - 285ماده 

 ممکن است به موجبقانون به منظور تطبیق وضع آنها با مقررات این قانون استثنائاً 

 تصمیم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صورت گیرد مگر در مورد افزایش سرمایه که

 العاده برسد. ترتیب دعوت تشکیل و حد نصاب و اکثریتفوقباید به تصویب مجمع عمومی

 العاده به منظور تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانونالزم برای مجامع عادی فوق

 های سهامی و هم چنیندر مورد شرکت 1311مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت تابع

 .باشدقانون میهای موجود در تاریخ تصویب ایناساسنامه معتبر شرکت

 های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند بهبرای آن که شرکت - 286ماده 

 حداقل به میزانی باشد که برایایه آنهاصورت شرکت سهامی خاص درآیند باید اوالً سرم

 های سهامی خاص مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون درشرکت

 سهامی خاص به آن میزان افزایش دهند. ثانیاً اساسنامه خودمورد افزایش سرمایه شرکت

 هامرجع ثبت شرکترا به منظور تطبیق با مقررات این قانون اصالح کرده مراتب را به 

 ها پس از احراز صحت تطبیق وضع شرکت با مقررات ایننمایند. مرجع ثبت شرکتاعالم

 .قانون مراتب را ثبت و به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود

 های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند بهبرای آن که شرکت - 287ماده 

 میزانی باشد که برایاوالً سرمایه آنها به صورت شرکت سهامی عام درآیند باید

 های سهامی عام مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون درشرکت

 به آن میزان افزایش دهند. ثانیاً در تاریخ تبدیلمورد افزایش سرمایه شرکت سهامی عام

 ازنامه آن به تصویب مجمعشرکت به شرکت سهامی عام یک سال از ثبت شرکت گذشته و یک تر

 .عادی رسیده باشد. ثالثاً اساسنامه خود را با مقررات این قانون وفق دهندعمومی

 های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بخواهنددر صورتی که شرکت - 288ماده 

 هسرمایه مبادرت کنند در صورتی کبرای تطبیق وضع خود با مقررات این قانون به افزایش

 تمامی مبلغ اسمی سهام قبلی آنها تأدیه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلی نسبت

 تواندالرعایه است و در هر حال این نسبت نمیجدید نیز الزمبه هر سهم در مورد سهام

 از سی و پنج درصد مبلغ اسمی سهام کمتر باشد. در موارد مذکور در این ماده رعایت

 .مورد تأدیه تمامی سرمایه قبلی شرکت الزامی نیست این قانون در 165ماده



 های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند از طریقشرکت - 289ماده 

 سهام جدید خود را که در نتیجهافزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شوند باید

 نویسی عمومیبرای پذیره آید با رعایت مقررات این قانونافزایش سرمایه به وجود می

 .عرضه نمایند

 در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب فوق عرضه شده است تماماً تعهد نشود و مبلغی که

 تواند به شرکت سهامیشرکت نمیباید بر طبق مقررات این قانون تأدیه گردد تأدیه نشود

 .عام تبدیل گردد

 تصویب این قانون که بخواهند به شرکتهای سهامی موجود در تاریخ شرکت - 290ماده 

 مبادرت کنند باید مدارک زیرسهامی عام تبدیل شوند و به این منظور به افزایش سرمایه

 :ها تسلیم نمایندرا به مرجع ثبت شرکت

 العادهای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوقاساسنامه - 1

 .رسیده است

 العاده که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار دادهمع عمومی فوقصورتجلسه مج - 2

 .است

 .هاصورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت - 3

 صورت مزبور باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده به تأیید

 .کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد

 این 174نویسی سهام جدید که باید به ترتیب مقرر در ماده میه پذیرهطرح اعال - 4

 .قانون تنظیم شده باشد

 آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی و تأیید - 5

 .حسابدار رسمی رسیده باشد

 تطبیق مندرجاتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و مرجع ثبت شرکت - 291ماده 

 .جدید را صادر خواهد نمودنویسی سهامآنها با قانون اجازه انتشار اعالمیه پذیره

 این قانون برای تحقق افزایش 181لغایت  177کلیه مقررات مذکور در مواد  - 292ماده 

 الرعایه است. در آگهی مربوط ضمنالزمسرمایه و تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام

 .زایش سرمایه موضوع تبدیل نیز قید خواهد شدذکر اف

 این قانون عمل خواهد 182در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه بر طبق ماده  - 293ماده 

 وضع خود را با مقررات این 284شد. در هر صورت شرکت باید در مهلت مذکور در ماده

 .قانون تطبیق دهد

 صویب این قانون که سرمایه آنها حداقلهای سهامی موجود در تاریخ تشرکت - 294ماده 

 قانون باشد و بخواهند به شرکتهای سهامی عام مذکور در اینبه میزان سرمایه شرکت

 :ها تسلیم کنندسهامی عام تبدیل شوند باید مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکت

 لعادهاای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوقاساسنامه - 1

 .رسیده است

 ها که باید متضمنصورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت - 2

 تأیید کارشناس رسمی وزارتتقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به

 .دادگستری رسیده باشد

 ی و تأییدآخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب مجمع عموم - 3

 .حسابدار رسمی رسیده باشد

 اعالمیه تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام که باید به امضاء دارندگان امضاء - 4

 :مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد

 .نام و شماره ثبت شرکت -الف 

 .های آنموضوع شرکت و نوع فعالیت -ب 



 .کت شعبی داشته باشد نشانی شعب آنمرکز اصلی شرکت و در صورتی که شر -ج 

 .در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن -د 

 .سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن -ه 

 .اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن -و 

 .هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت -ز 

 .شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی -ح 

 .مقررات اساسنامه جدید راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته -ط 

 .مبلغ دیون شرکت و هم چنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است -ی 

 ر آن منتشرهای شرکت دها و آگهیذکر نام روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه -ک 

 .شودمی

 ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجاتمرجع ثبت شرکت - 295ماده 

 شرکت سهامی عام ثبت و مراتب راآنها با مقررات این قانون تبدیل شرکت سهامی را به

 .به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود

 ر تاریخ تصویب این قانون به شرکتهای سهامی موجود ددر آگهی تبدیل شرکت - 296ماده 

 ذکر گردد و قید شود که اساسنامهسهامی عام باید کلیه مندرجات اعالمیه تبدیل شرکت

 شرکت و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول و آخرین ترازنامه و حساب سود و

 .باشدماده میها و در مرکز شرکت برای مراجعه عالقمندان آشرکتزیان آن در مرجع ثبت

 درجهای شرکت در آنآگهی تبدیل شرکت باید عالوه بر روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی

 .گردد اقالً در یک روزنامه کثیراالنتشار دیگر نیز آگهی شودمی

 در مواردی که برای تطبیق وضع یک شرکت سهامی با مقررات این قانون یا - 297ماده 

 قانون تجارت مصوبهای تجاری مذکور درنواع شرکتتبدیل آن به نوع دیگری از ا

 العاده صاحبان سهام شرکت یا تسلیمدعوت مجمع عمومی عادی یا فوق 1311اردیبهشت 

 ها الزم باشد و رئیس و اعضاء هیأت مدیره آنشرکتاسناد و مدارک خاصی به مرجع ثبت

 ناد و مدارک به مرجعالعاده یا تسلیم آن اسشرکت به دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق

 ها اقدام ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار لایر تا دویست هزار لایرشرکتثبت

 باشند که بر اثرمیمحکوم خواهند شد و عالوه بر این متضامناً مسئول جبران خساراتی

 .شودانحالل شرکت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارده می

 در صورتی که هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از 297در مورد ماده  - 298ماده 

 به تکلیف قانونی عملانقضاء مهلت مقرر در جلسه هیأت مزبور صریحاً اعالم کند که باید

 شود و به این اعالم از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره توجه نشود عضو هیأت مدیره که

 نخواهد داشت. سلب مسئولیتمسئولیت جزایی و مدنی تکلیف قانونی را اعالم کرده است

 جزایی و مدنی از عضو هیأت مدیره منوط به این است که عضو هیأت مدیره عالوه بر

 تکلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی بهاعالم

 هیأت مدیره به هر علتهر یک از اعضاء هیأت مدیره اعالم نماید. در صورتی که جلسات

 تشکیل نگردد اعالم از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزایی و مدنی از

 .عضو هیأت مدیره کافی است

 هایمربوط به شرکت 1311آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت  - 299ماده 

 قوت ها بهباشد نسبت به آن شرکتمیهای تجاریسهامی که ناظر بر سایر انواع شرکت

 .خود باقی است

 باشند و فقطهای خود میهای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامهشرکت - 300ماده 

 نشده تابع مقررات اینهای آنها ذکرنسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه

 .شوندقانون می

 ست و چهارمتبصره در تاریخ روز شنبه بی 28الیحه قانونی فوق مشتمل بر سیصد ماده و 



 اجازه اجرای موقت الیحهاسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به استناد قانون

 به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین 1343.9.19اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 

 .رسیده است


