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سخن ناشر
از  یکی  به منزله ی  و گرایش هایش،  تمام شاخه ها  با  رشته ی حقوق 
پرطرف دارترین رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان 
علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، 
وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای 

وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل 
دانشجویان بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی 
هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با 

تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار 
کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری  سودمند،  و 
غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و 
نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ 
کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش 
پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های 
مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، 
تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش 
امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در این 

حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

                  فرزاد دانشور
                      مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



هو الحکیم
گذر  مقننه  قوه  گذرگاه  از  که  قوانینی  انباشته  صفحات  البالی  در 
کرده اند، چه فراوان قوانینی هستند که افزون بر کارکرد اصلی خود 
اند.  یافته  کارکرد جدیدی  است،  اجتماعی  و  فردی  روابط  تنظیم  که 
سالیانی است که آزمون های متنوع حقوقی از آزمون های تحصیالت 
تکمیلی گرفته تا آزمون های شغلی و استخدامی به عنوان میزانی برای 
سنجش سرآمدان و نخبگان به حساب می آیند. در این آزمون ها آنچه 
منبع اصلی و مآخذ سواالت است، همان قوانین موضوعه است. ناگزیر 
هر داوطلب باید برای اثبات سرآمدی علمی و عملی خود، چیرگی و 
تسلطش را بر قوانین موضوعه افزایش داده و با کشف ارتباط منطقی 

میان مواد قانونی، خود را پیروز این میدان گرداند.
کتابی که در دستان شماست مجموعه ای از مواد قانونی است، که 
نگارنده با لحاظ معیارهای خاصی آن ها را از میان دیگر مواد قانونی 
برگزیده است. این گزینش، بر اساس بازنگری سواالت دوره های پیشین 
آزمون های متفاوت حقوقی و نیز با سنجش صعوبت و سهولت فهم آن 
مواد بوده است. نگارنده پس از فراغت از تدوین قانون مدنی نموداری و 
قانون آیین دادرسی مدنی نموداری و توفیق طبع آن دو، جهد خود را 
معطوف بر تصنیف این مجموعه داشت و در این امر خود را از مشورت 
و استعانت از دیگر دانش پژوهان حقوقی مستغنی ندانست. امید است 
که این مجموعه همراهی کارآمد برای مخاطبان بوده و صاحبان دقت و 

نظر، نگارنده را از اظهارات سازنده خود محروم نفرمایند.

الهام مختاری     
              تهران- بهار 1392

پیشگفتار



خوانندگان گرامی! الزم به یادآوری است که نشانه های درج شده 
ماده های ذکر شده  اهمیت  نشانگر درجه  قانونی  ماده  ابتدای هر  در 
می باشد. به طوری که مواد قانونی که دارای عالمت  می باشند از 
بیشترین درجه اهمیت نسبت به سایر مواد قانونی برخوردار هستند. 
لحاظ  از  مواد  سایر  است  بدیهی  و  نامیم  می  ممتاز  را  مواد  این  که 
اهمیت آزمونی و کاربردی از اهمیت کمتری برخوردارند. به طوری که 
عالمت های     در ابتدای سایر مواد قانونی به تدریج نشانگر درجه 

اهمیت خیلی مهم و مهم می باشند.

   

راهنما
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  ماده 1- تاجر کسي است که شغل معمولي خود را معامالت تجارتي قرار 
بدهد.

  ماده 2- معامالت تجارتي از قرار ذیل است:
1( خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه 

تصرفاتي در آن شده یا نشده باشد.
2( تصدي به حمل و نقل از راه خشکي یا آب یا هوا به هر نحوي که باشد.

3( هر قسم عملیات داللي یا حق العمل کاري ) کمیسیون( و یا عاملي و همچنین 
تصدي به هر نوع تأسیساتي که براي انجام بعضي امور ایجاد مي شود از قبیل 
تسهیل معامالت ملکي یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

4( تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه براي رفع 
حوائج شخصي نباشد.

5( تصدي به عملیات حراجي.
6( تصدي به هر قسم نمایشگاه هاي عمومي.

7( هر قسم عملیات صرافي و بانکي.
8( معامالت برواتي اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

9( عملیات بیمه بحري و غیر بحري
10( کشتي سازي و خرید و فروش کشتي و کشتیراني داخلي یا خارجي 

و معامالت راجعه به آنها.
آنها  از  یکي  یا  متعاملین  بودن  تاجر  اعتبار  به  ذیل  معامالت  ماده 3-    

تجارتي محسوب مي شود:
1( کلیه معامالت بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها.
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2( کلیه معامالتي که تاجر یا غیر تاجر براي حوائج تجارتي خود مي نماید.
تجارتي  امور  براي  تاجر  یا شاگرد  یا خدمه  اجزاء  که  معامالتي  کلیه   )3

ارباب خود مي نماید.
4( کلیه معامالت شرکت هاي تجارتي.

   ماده 4- معامالت غیر منقول به هیچ وجه تجارتي محسوب نمي شود.
 ماده 5- کلیه معامالت تجار تجارتي محسوب است، مگر اینکه ثابت شود 

معامله مربوط به امور تجارتي نیست.
یا  ذیل  دفاتر  است  مکلف  جزء  کسبه  استثناي  به  تاجري  هر    ماده 6- 
دفاتر دیگري را که وزارت عدلیه به موجب نظام نامه قائم مقام این دفاتر 

قرار مي دهد داشته باشد:
1( دفتر روزنامه.

2( دفتر کل.
3( دفتر دارایي.
4( دفتر کپیه.

  ماده 7- دفتر روزنامه دفتري است که تاجر باید همه روزه مطالبات و 
قبیل  ) از  تجارتي  اوراق  به  راجع  معامالت  و  تجارتي  و ستد  داد  و  دیون 
صادرات  و  واردات  جمیع  کلي  طور  به  و  ظهرنویسي(  و  و  فروش  خرید 
تجارتي خود را به هر اسم و رسمي که باشد و وجوهي را که براي مخارج 

شخصي خود  برداشت مي کند در آن دفتر ثبت نماید.
  ماده 10- دفتر کپیه دفتري است که تاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات 

و صورت حساب هاي صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
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 تبصره- تاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورت حساب هاي وارده 
را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصي ضبط کند.

  ماده 11- دفاتر مذکور در ماده 6 به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن 
چیزي نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت ) که مطابق نظام نامه 
امضاء  کپیه  دفتر  براي  شد.  خواهد  امضاء  مي شود(  معین  عدلیه   وزارت 
مزبور الزم نیست؛ ولي باید اوراق آن داراي نمره ترتیبي باشد. در موقع 

تجدید  سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.
 حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال و به عالوه مشمول 

ماده )135( قانون ثبت اسناد است.
امور  براي  تجار  که  دفاتري  سایر  و   6 ماده  در  مذکور  دفاتر  ماده 14-   
تجارتي خود به کار مي برند در صورتي که مطابق مقررات این قانون مرتب 
شده  باشد بین تجار- در امور تجارتي- سندیت خواهد داشت. در غیر این 

صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
مواد برگزیده الیحه اصالحی قانون تجارت:

 ماده 1- شرکت سهامي شرکتي است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده 
و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است.

  ماده 2- شرکت سهامي شرکت بازرگاني محسوب مي شود، ولو این که 
موضوع عملیات آن امور بازرگاني نباشد.

    ماده 3- در شرکت سهامي تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.
    ماده 4- شرکت سهامي به دو نوع تقسیم مي شود:

از  از سرمایه شرکت را  آنها قسمتي   نوع اول- شرکت هایي که مؤسسین 
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طریق فروش سهام به مردم تأمین مي کنند. این گونه شرکت ها، شرکت 
سهامي عام  نامیده مي شوند.

منحصراً  تأسیس  موقع  در  آنها  سرمایه  تمام  که  شرکت هایي  دوم-   نوع 
توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این گونه شرکت ها، شرکت سهامي 

خاص  نامیده مي شوند.
و در  عام"  " شرکت سهامي  عبارت  عام   تبصره- در شرکت هاي سهامي 
شرکت هاي سهامي خاص عبارت "شرکت سهامي خاص" باید قبل از نام 
 شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطالعیه ها و 

آگهي هاي شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
  ماده 5- در موقع تأسیس، سرمایه شرکت هاي سهامي عام از پنج میلیون 
ریال و سرمایه شرکت هاي سهامي خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر 

 باشد.
 در صورتي که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور 
در این ماده کمتر شود، باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا 
انواع  از  دیگري  نوع  به  یا شرکت  آید  به عمل  اقدام  مقرر  میزان  حداقل 
ذینفع  هر  وگرنه  یابد،  شکل  تغییر  تجارت  قانون  در  مذکور  شرکت هاي 

مي تواند انحالل آن را  از دادگاه صالحیتدار درخواست کند.
 هرگاه قبل از صدور رأي قطعي موجب درخواست انحالل منتفي گردد، 

دادگاه رسیدگي را موقوف خواهد نمود.
 ماده 6- براي تأسیس شرکت هاي سهامي عام مؤسسین باید اقاًل بیست 
درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و الاقل سي و پنج درصد مبلغ 
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از  یکي  نزد  تأسیس  شرف  در  شرکت  نام  به  حسابي  در  را  تعهد  شده 
و  شرکت  اساسنامه  طرح  ضمیمه  به  اظهارنامه اي  سپس  سپرده  بانک ها 
طرح اعالمیه  پذیره نویسي سهام که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد 
در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و 
در نقاطي که دایره  ثبت شرکت ها وجود ندارد، به اداره ثبت اسناد و امالك 

محل تسلیم و رسید دریافت کنند.
 تبصره- هرگاه قسمتي از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد، باید 
عین آن یا مدارك مالکیت آن را در همان بانکي که براي پرداخت مبلغ 
نقدي  حساب باز شده است، تودیع و گواهي بانک را به ضمیمه اظهارنامه 

و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.
آن  و ضمائم  اظهارنامه  مطالعه  از  پس  ثبت شرکت ها  مرجع   -10   ماده 
را  پذیره نویسي  اعالمیه  انتشار  اجازه  قانون،  با  آنها  مندرجات  تطبیق  و 

صادر خواهد کرد.
 ماده 15- امضاء ورقه تعهد سهم به خودي خود مستلزم قبول اساسنامه 

شرکت و تصمیمات مجامع عمومي صاحبان سهام مي باشد.
  ماده 16- پس از گذشتن مهلتي که براي پذیره نویسي معین شده است 
و یا در صورتي که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضاء مدت تمدیدشده، 
از  مؤسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگي و پس 
احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقاًل سي و پنج 
را  تعهدکنندگان  از  یک  هر  سهام  تعداد   است،  شده  پرداخت  آن  درصد 

تعیین و اعالم و مجمع عمومي مؤسس را دعوت خواهند نمود.
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  ماده 17- مجمع عمومي مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل مي 
شود و پس از رسیدگي و احراز پذیره نویسي کلیه سهام شرکت و تأدیه 
و  مدیران  اولین  آن  تصویب  و  اساسنامه شرکت  درباره  و شور  مبالغ الزم 
بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب مي کند. مدیران و بازرسان شرکت باید 
کتباً قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودي خود دلیل بر این است که 
مدیر و بازرس با علم به تکالیف و  مسئولیت هاي سمت خود عهده دار آن 

گردیده اند. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب مي شود.
تا تشکیل مجمع  براي صاحبان سهام  اطالعیه  و  تبصره- هرگونه دعوت 
عمومي ساالنه باید در دو روزنامه کثیراالنتشار منتشر شود. یکي از این دو 
وزارت  طرف  از  دیگر  روزنامه  و  موسس  عمومي  مجمع  وسیله  به  روزنامه 
اطالعات و جهانگردي )در حال حاضر در صالحیت وزارت ارشاد اسالمی است( 

تعیین مي شود. 
  ماده 18- اساسنامه اي که به تصویب مجمع عمومي مؤسس رسیده به 
بازرسان جهت  و  مدیران  قبولي  اعالمیه  و  ضمیمه صورت جلسه مجمع 

ثبت  شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.
تاریخ تسلیم اظهارنامه  از    ماده 19- در صورتي که شرکت تا شش ماه 
مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد، به درخواست هر یک 
آن  به  اظهارنامه  که  شرکت ها  ثبت  مرجع  پذیره نویسان  یا  از مؤسسین 
تسلیم شده است گواهینامه اي حاکي از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکي 
که تعهد  سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال مي دارد تا 
پرداختي  وجوه  و  تعهدنامه  و  مراجعه  بانک  به  پذیره نویسان  و  مؤسسین 
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خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه اي که براي تأسیس 
شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد، به عهده مؤسسین خواهد بود.

تسلیم  فقط  ثبت شرکت هاي سهامي خاص  و  تأسیس  براي  ماده 20-    
اظهارنامه به ضمیمه مدارك زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافي خواهد بود:

1- اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
از  حاکي  بانکي  گواهینامه  و  سهام  کلیه  تعهد  بر  مشعر  اظهارنامه   -2
سهام  کل  درصد  پنج  و  سي  از  کمتر  نباید  که  آن  نقدي  قسمت  تأدیه 
باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضاي کلیه سهامداران رسیده باشد. هرگاه 
تأدیه  آن  تمام  باید  باشد،  نقد  به صورت غیر  از سرمایه  یا قسمتي  تمام 
گردیده و صورت  تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در 
صورتي که سهام ممتازه وجود داشته باشد، باید شرح امتیازات و موجبات 

آن در اظهارنامه  منعکس شده باشد.
3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت 

جلسه اي قید و به امضاي کلیه سهامداران رسیده باشد.
4- قبول سمت مدیریت و بازرسي با رعایت به قسمت اخیر ماده 17.

5- ذکر نام روزنامه کثیراالنتشاري که هر گونه آگهي راجع به شرکت تا 
تشکیل اولین مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد شد.

ثبت  و  تشکیل  براي  قانون  این  در  که  شرایطي  و  قیود  سایر   تبصره- 
خاص  سهامي  شرکت هاي  مورد  در  است،  مقرر  عام  سهامي  شرکت هاي 

 الزم الرعایه نخواهد بود.
براي  را  خود  سهام  نمي توانند  خاص  سهامي  شرکت هاي   -21   ماده 
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پذیره نویسي یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند 
و یا  به انتشار آگهي و اطالعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتي براي فروش سهام 
خود مبادرت کنند، مگر این که از مقررات مربوط به شرکت هاي سهامي 

عام به  نحوي که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند.
   ماده 22- استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت هاي سهامي در شرف 
تأسیس ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد  

مذکور در ماده 19.
   ماده 23- مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتي که به منظور 
تضامني  مسئولیت  مي دهند،  انجام  شرکت  رسانیدن  ثبت  به  و  تأسیس 

دارند.
   ماده 24- سهم قسمتي است از سرمایه شرکت سهامي که مشخص میزان 
مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامي مي باشد. ورقه 
 سهم سند قابل معامله اي است که نماینده تعداد سهامي است که صاحب 

آن در شرکت سهامي دارد.
 تبصره 1- سهم ممکن است بانام و یا بي نام باشد.

 تبصره 2- در صورتي که براي بعضي از سهام شرکت با رعایت مقررات 
این قانون مزایایي قائل شوند، این گونه سهام، سهام ممتاز نامیده مي شود.

  ماده 25- اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپي و داراي شماره ترتیب 
تعیین  اساسنامه  مقررات  موجب  به  که  نفر  دو  الاقل  امضاي  به  و  بوده 

مي شوند  برسد.
یا  سهم  ورقه  صدور  نرسیده  ثبت  به  شرکت  که  وقتي  تا   -28 ماده    
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امضاکنندگان  تخلف،  صورت  در  است.  ممنوع  سهم  موقت  گواهینامه 
مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

نشده صدور  پرداخت  اسمي هر سهم  مبلغ  تمامي  مادام که   ماده 30- 
ورقه سهم بي نام یا گواهینامه موقت بي نام ممنوع است. به تعهد کننده 
اینگونه  سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن 

تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است.
 ماده 33- مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامي باید ظرف مدت 
مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غیر این صورت هیأت مدیره شرکت 
باید  مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه 
شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد، 
شده  ثبت  سرمایه  تقلیل  براي  که  داشت  خواهد  حق  ذینفع   هر  وگرنه 

شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.
 تبصره- مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از کلیه 

صاحبان سهام و بدون تبعیض به عمل آید.
مبلغ  از  قسمتي  یا  تمام  بخواهد  شرکت  که  موقع  هر  در   -35   ماده 
آگهي  نشر  طریق  از  را  مراتب  باید  کند  مطالبه  را  سهام  نشده  پرداخت 
منتشر  آن  به شرکت در  مربوط  آگهي هاي  روزنامه کثیراالنتشاري که  در 
و متناسبي  و مهلت معقول  اطالع دهد  فعلي سهام  به صاحبان  مي شود 
براي پرداخت مبلغ  مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضاء چنین مهلتي هر 
مبلغ که تأدیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیر کرد از قرار نرخ رسمي 
بهره به عالوه چهار  درصد در سال به مبلغ تأدیه نشده عالوه خواهد شد و 
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پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ 
مورد مطالبه و خسارت  تأخیر آن تماماً پرداخت نشود، شرکت این گونه 
سهام را در صورتي که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد، از طریق 
از حاصل فروش  به  فروش خواهد رسانید.  از طریق مزایده  بورس وگرنه 
سهم بدواً کلیه هزینه هاي مترتبه برداشت گردیده و در صورتي که خالص 
حاصل فروش از بدهي صاحب سهم ) بابت اصل و هزینه ها و خسارت دیر 

کرد( بیشتر باشد، مازاد به وي پرداخت مي شود.
    ماده 37- دارندگان سهام مذکور در ماده 35 حق حضور و رأي در مجامع 
عمومي صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب 
 تشکیل مجامع عمومي تعداد این گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت 
کسر خواهد شد. به عالوه حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در 
خرید  سهام جدید شرکت و هم چنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم 

نسبت به این گونه سهام، معلق خواهد ماند.
 ماده 39- سهم بي نام به صورت سند در وجه حامل، تنظیم و ملک دارنده 
این گونه  انتقال  و  نقل  ثابت گردد.  آن شناخته مي شود، مگر خالف آن 

سهام  به قبض و اقباض به عمل مي آید.
 گواهینامه موقت سهام بي نام در حکم سهام بي نام است و از لحاظ مالیات 

بر درآمد، مشمول مقررات سهام بي نام مي باشد.
  ماده 40- انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد 
و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانوني او باید انتقال را در دفتر مزبور 

امضاء کند.
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 در موردي که تمامي مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است نشاني کامل 
انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضاي انتقال گیرنده 
یا وکیل  یا نماینده قانوني او رسیده و از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل 
و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان 
ترتیب به ثبت  رسیده و امضاء شود. هر انتقالي که بدون رعایت شرایط فوق 

به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
  ماده 41- در شرکت هاي سهامي عام نقل و انتقال سهام نمي تواند مشروط 

به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومي صاحبان سهام بشود.
  ماده 42- هر شرکت سهامي مي تواند به موجب اساسنامه و هم چنین تا 
موقعي که شرکت منحل نشده است، طبق تصویب مجمع عمومي فوق العاده 
صاحبان سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد. امتیازات این گونه سهام و نحوه 
استفاده از آن باید به طور وضوح تعیین گردد. هر گونه تغییر در امتیازات 
فوق العاده شرکت  تصویب مجمع عمومي  به  باید  ممتاز  به سهام  وابسته 

با جلب موافقت دارندگان نصف به عالوه یک این گونه سهام انجام گیرد.
به  بنا  یا  اساسنامه  به موجب مقررات    ماده 43- هرگاه شرکت بخواهد 
تصمیم مجمع عمومي فوق العاده سهامداران خود سهام بي نام شرکت را 
به سهام بانام و یا آن که سهام بانام را به سهام بي نام تبدیل نماید، باید بر 

طبق مواد زیر عمل کند.
  ماده 44- در مورد تبدیل سهام بي نام به سهام بانام باید مراتب در روزنامه 
کثیراالنتشاري که آگهي هاي مربوط به شرکت در آن نشر مي گردد سه 
نوبت  هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتي که کمتر از شش ماه از 
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