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رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله یکی از 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 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 
متمادی  سالیان  طی  که  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها 

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 و سودمند، امری 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 
علمی دانشجویان رشته 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 آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته 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 خدمات 

درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

                             فرزاد دانشور
              مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مرجع�7-�كتاب�حقوق�تجارت�دكتر�حسن�ستوده�تهراني�)جلد�چهارم(�
مرجع�8-�كتاب�حقوق�تجارت�دكتر�ربیعا�اسکیني�)برات،�سفته،�قبض�

انبار،�اسناد�در�وجه�حامل�و�چك(،�انتشارات�سمت�
و� )ورشکستگي� اسکیني� ربیعا� دكتر� تجارت� حقوق� كتاب� �-9 مرجع�

تصفیه�امور�ورشکسته(،�انتشارات�سمت�
مرجع10-كتاب�حقوق�اسناد�تجارتي�دكتر�كوروش�كاویاني�انتشارات�میزان�
مرجع�11-�كتاب�آیین�دادرسي�مدني�دكتر�عبداهلل�شمس�)جلد�سوم(�

محمد� میر� دكتر�حسین� مالکیت� و� اموال� علیه� كتاب�جرائم� مرجع�12-�
صادقي،�نشر�میزان،�چاپ�سي�ام،�پاییز�1389�



راهنما

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

مهم میباشند. 
هیچ  آنها  ابتدای  در  که  قانونی  مواد  از  دسته  آن  است  ذکر  به  الزم 
نشانه ای وجود ندارد از درجه اهمیت آزمونی و کاربردی پایین تری نسبت 

به سایر مواد قرار دارند.



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  قانون تجارت 20الی  1مواد 
  13/2/1311مصوب  

  



  13/  تجارت نمودارين قانو   

  تجار و معامالت تجاري: باب اول
  

  
  کسی است که                                        قرار  تاجر -1ماده         

  
  بدهد.

 
 

  

  ذیل است: قرارارتی از معامالت تج -2ماده           
  

  عم از ا                        به قصد منقولهر نوع مال     )                    1(
  

  اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
  
  
  
  
  
  

  حوي که باشد.به هر ن    به حمل و نقل از راه                     تصدي) 2(
  
  

  
  
  
  
  

  ) هر قسم عملیات 3(
  
  
  
  

  خود را   شغل معمولی -  
 معامالت تجارتی -  

  خرید یا  - 
 تحصیل - 

  فروش یا  - 
 اجاره - 

  خشکی یا -
  آب یا  -
 هوا -

  یا داللی -
  (کمیسیون) و یا العمل کاريحق -
  و همچنین عاملی -
ه هـر نـوع تأسیسـاتی کـه بـراي      ب تصدي -

 شودانجام بعضی امور ایجاد می
 

  .181الی  172و 121الی  107صفحات  1مرجع ر.ك 
 



  موسسه چتر دانش / 14

  
  غیره         از قبیل 

  

  
  

  
  فع ربراي ه )                            هر قسم کارخانه مشروط براینک4(

  
  
  

  
  .حوائج شخصی نباشد

  .ه عملیات حراجیب تصدي ) 5(
  .هاي عمومیبه هر قسم نمایشگاه تصدي ) 6(
  
  عملیات) هر قسم 7(

    
  اشد.ب                           اعم از اینکه بین  برواتی معامالت) 8(
  

                                                   ۀبیم) عملیات 9(
  

  
  
)10 (    

  
  

  سازي وکشتی - 
  رید و فروش کشتی وخ -
  
  کشتیرانی                          و -
  
  معامالت راجعه به آنها. -
 

  تسهیل معامالت ملکی یا -
  پیدا کردن خدمه یا -
ــات و   - ــانیدن ملزوم ــه و رس تهی

 غیره.

  صرافی و  - 
 بانکی - 

 

  بحري و  - 
 غیر بحري - 

 

  تاجر یا  - 
 غیرتاجر  - 

  تأسیس و  -
کار به -

 انداختن

  داخلی یا  - 
 خارجی -



  15/  تجارت نموداريقانون    

  
  

 یکی از آنهایا  متعاملین تاجر بودنبه اعتبار  ذیلمعامالت  -3 ماده     
  شود:محسوب می تجارتی

  
  ) کلیه معامالت بین 1(
  

  

  
  نماید.جارتی خود میبراي حوائج ت                ) کلیه معامالتی که            2(

  
  
جارتی ارباب خود براي امور ت ) کلیه معامالتی که                           3(

  .نمایدمی

  .هاي تجارتیشرکت کلیه معامالت) 4(
 
 

  

  شود.به هیچ وجه تجارتی محسوب نمیمعامالت غیرمنقول  - 4 ماده        
 
 

  

  کلیه معامالت تجار تجارتی محسوب است  -5 ماده        
  .مربوط به امور تجارتی نیستمعامله  ثابت شود اینکه مگر

  تجار و -
  کسبه و  -
  صرافان و -
 ها.بانک -

  تاجر با -
 غیرتاجر  -

  اجزاء یا -
  خدمه یا -
 شاگرد تاجر  -

 .106الی  67صفحات  1مرجع  ر.ك

 

  .134الی  122صفحات  1مرجع  ر.ك
 

  .79الی  78صفحات  1ر.ك مرجع 
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و  ر تجارتی  وم: دفات ر ثبت تجارتیاب د   جدفت

 دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی: باب دوم
  دفاتر تجارتی: فصل اول

یـل  است دفاتر ذ مکلّف ءکسبۀ جزهر تاجري به استثناء  -6ماده       
  مقام این یا دفاتر دیگري را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم

  
  

  دهد داشته باشد:قرار میدفاتر 
  

  

 
 

  

  روزههمهدفتري است که تاجر باید  دفتر روزنامه -7 ماده       
  
  
  
  
  
  
  

  طور کلی جمیعبهو 
  

  
  
  
  

 
  

  

  دفتر روزنامه -1
  دفتر کل -2
  دفتر دارایی -3
  دفتر کپیه -4
 

  ردات ووا -
صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که   - 

  باشد و
وجوهی را که براي مخارج شخصی خود   -

 .کند در آن دفتر ثبت نمایدبرداشت می
 

  .199الی  182صفحات  1مرجع  ر.ك
 

   .199صفحه  1مرجع  ر.ك
 

  مطالبات و  -
  دیون و -
  داد و ستد تجارتی و  -
 معامالت راجع به اوراق تجارتی از قبیل  -
 

  خرید و  -
  فروش و -
 ظهرنویسی  -
 



  17/  تجارت نموداريقانون    
 
  
  
  

                                           دفتري است که تاجر باید    دفتر کل  - 8 ماده      
  

ه را تشخیص و جـدا کـرد  آن ۀاستخراج و انواع مختلفاز دفتر روزنامه 
  ثبت کند. طور خالصهبهمخصوصی در آن دفتر  ۀهر نوعی را در صفح

 
 
  

  صورت                            دفتري است که دفتر دارایی -9 ماده          
  
  

  
  

  آن دفتر درریز ترتیب داده  به                جامعی از
 

      
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  سال بعد  ینپانزدهم فرورد و این کار باید تانماید                      

  

  

  .انجام پذیرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کلیه که تاجر بایددفتري استکپیهدفتر -10 ماده      
  

  ارایی منقول و کلیۀ د -
  غیرمنقول و   -
  دیون و  -
 سال گذشتۀمطالبات  -

 خود را

  تاجر باید - 
  هر سال - 

 

  ثبت -
  و امضاء 

 

  .200صفحه  1مرجع  ر.ك
 

  .200صفحه  1مرجع  ر.ك
 

  کلیۀ معامالت را -
اي هفتهالاقل  -

 مرتبهیک
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  در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.             
  

  
  

هـاي  حسـاب مراسـالت و مخـابرات و صـورت    ۀتاجر باید کلی -تبصره
 یمرتب نموده و در لفاف مخصوص تاریخ ورودبه ترتیب را نیز  وارده

  ضبط کند.
 

  
  

قبـل از    به استثناي دفتر کپیه 6دفاتر مذکور در ماده  -11ماده        
(کـه   ثبـت  ةآنکه چیزي در آن نوشته شده باشد به توسـط نماینـدة ادار  

  خواهد شد.  امضاءشود) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می
 ةي نمـر ولـی بایـد اوراق آن دارا   نیسـت امضاي مزبـور الزم   کپیه براي دفتر

عایـت  رمقـررات ایـن مـاده     ،هـر دفتـر   ۀترتیبی باشد. در موقع تجدید سـالیان 
ه خواهد شد. حق امضاء از قرار هر صـد صـفحه یـا کسـور آن دو ریـال و بـ      

   قانون ثبت اسناد است. 135عالوه مشمول ماده 
 
 

  

دفتري که بـراي امضــاء به متصــدي امــضاء تســـلیم   -12 ماده      
کشیده باشد و متصدي امضـاء  ترتیبی و قیطاننمره شـود بــاید دارايمی

مکلف است صفحات دفتر را شـمرده در صـفحۀ اول و آخـر هـر دفتـر      
سم صاحب دفتر نوشـته  ربا تصریح به اسم و مجموع عدد صفحات آنرا 

با قید تاریخ امضاء و دوطرف قیطان را با مهر سـربی کـه وزات عــدلیه    

   مراسالت و  
 مخابرات و  
 هاي صـادرة  حسابصورت

 خود را

  .201صفحه  1مرجع  ر.ك
 

  .203الی  201صفحات  1مرجع  ر.ك
 



  19/  تجارت نموداريقانون    

اعداد حتـی   ۀنماید منگنه کند. الزم است کلیبراي این مقصـود تهیه می
  تاریخ با تمام حروف نوشته شود.

 
 

  
  
  

  فوق باید به  ةدفاتر مذکوردر                             کلیه -13 ماده        
  

  .صفحات مخصوصه نوشته شود در ترتیب تاریخ

   
  
  

  
  

  
  باید تمام آن دفاتر را تاجراست و  ممنوع

  
  
  

 
 

  

تجار براي که  سایر دفاتريو  6ماده در  هدفاتر مذکور -14 ماده       
  که مطابق مقــررات ایــن برند در صورتیبه کار می امور تجارتی خود

  
  
  
  

 داشت خواهد ت سندی                                    مرتب شده باشد قانون
  

  تراشیدن و  - 
  حک کردن و همچنین  - 
جاي سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و   - 
 در حاشیه و یا بین سطور نوشتن  - 
 

   از ختم هر سالی  
  نگاه دارد.سال  10الاقل تا 

 

  بین تجار  - 
 جارتی در امور ت - 

 

  و  معامالت -
  صادرات و -
 واردات -

  .203الی  201صفحات  1مرجع  ر.ك
 

   .203الی  201صفحات  1مرجع  ر.ك
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   صاحب آن معتبر خواهد بود. برعلیهصورت فقط غیر این  و

 
 

 ده هـزار تـا   دویستمستلزم  11 ةمادو  6 ةتخلف از ماد -15 ماده      
و بـدون   رأسـاً حقـوق   ۀاین مجازات را محکمـ  .است جزاي نقديریال 

اجـراي آن مـانع اجـراي    تواند حکـم بدهـد و   العموم میتقاضاي مدعی
  مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

  

 
 

  

  دفتر ثبت تجارتی: فصل دوم
در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبـت   -16 ماده      

  تجارتی تأسیس کند 
  

  
  
  

  اید در مدت مقرر اسم ب                                                                      
  

  

  
ي از را در دفتر ثبت تجارتی به ثبـت برسـانند واالّ بـه جـزاي نقـد     خود 

  ریال محکوم خواهند شد. دو هزارتا  دویست
 
 

  کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل  - 
  
  

  تجارت اشتغال دارند اعم از    
 به استثناء کسبۀ جزء - 

 

ایرانی و  - 
  خارجی  - 

 

   .206الی  204صفحات  1مرجع  ر.ك
 

  .207الی  206صفحات  1مرجع  ر.ك
 

  .196الی  182حات صف 1مرجع  ر.ك
 



  21/  تجارت نموداريقانون    

مقررات مربوط به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با  -17 ماده      
معـین   نظامنامـه وضوعاتی که باید به ثبت برسد بـه موجـب   یح به مرتص

  خواهد کرد.
 
 

  

  پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجري  شش ماه -18 ماده          
  

  ۀمکلف به ثبت است باید درکلیکه 
  

 
  
  

الوه عـ تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسـیده واالّ  ایران در 
 دویسـت تـا دوهـزار ریـال    ي نقـدي از  ات مقرر در فوق به جزابر مجاز

  شود.محکوم می
 
 

  

کسبۀ جـزء مـذکور در ایـن فصـل و فصـل اول مطـابق        -19 ماده      
  شوند.وزارت عدلیه تشخیص می ۀمقررات نظامنام

 
 
  
  

  اسناد و - 
  ها وحسابصورت - 
 نشریات خطی یا چاپی خود - 

  .196الی  182صفحات  1مرجع  ر.ك
 

  .196الی  182صفحات  1مرجع  ر.ك
 

  .196الی  182صفحات  1مرجع  ر.ك
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 هاي تجارتیشرکت: باب سوم
  ها و شرکت ۀدر اقسام مختلف: فصل اول

  به آنها  هقواعد راجع
  :هاي تجارتی بر هفت قسم استشرکت  -20 ماده        

  
  
  
  
  
  

  

 
 

 
  

  سهامی  . شرکت1
  با مسئولیت محدود . شرکت2
  . شرکت تضامنی3
  . شرکت مختلط غیرسهامی4
  . شرکت مختلط سهامی5
  . شرکت نسبی6
 و مصرف. شرکت تعاونی تولید 7

  .94الی  79صفحات  2مرجع  ر.ك
 



  23/  تجارت نموداريقانون    

  عام و خاص هاي سهامیشرکت بح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قسمتی از قانون تجارت 300الی  1مواد 

 24/11/1347مصوب 
  
  
  
  
  

، مندرج در 24/12/1347قانون اصالحی قسمتی از قانون تجارت، مصوب 
 28، در سیصد ماده و 12/1/1348 – 7038ي ي رسمی شمارهروزنامه

لغایت  21هاي سهامی عام و خاص، جانشین مواد تبصره، حاکم بر شرکت
  شده است. 13/2/1311مصوب  93

آن قسمت از مقررات «قانون اصالحی مذکور:  299ي ادهساس مچون بر ا
هاي سهامی که مربوط به شرکت 1311قانون تجارت مصوب اردیبهشت 

ها به باشد نسبت به آن شرکتهاي تجارتی میناظر بر سایر انواع شرکت
آمده  600نیز بعد از ماده  93لغایت  21، لذا مواد »قوت خود باقی است.

  است.
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  شرکتهاي سهامی: مبحث اول
  تعریف و تشکیل شرکت سهامی :بخش اول

  :شرکت سهامی شرکتی است که -1 ماده        
  
  

  
  

 
 

  شرکت سهامی -2 ماده        
  
  
  

  .نفر کمتر باشد سهنباید از   ءدر شرکت سهامی تعداد شرکا -3ماده         
 
 

  

  شود:سهامی به دو نوع تقسیم می شرکت -4ماده         
  
  

از رکت را ش ۀآنها قسمتی از سرمای مؤسسین هایی کهنوع اول ـ شرکت 
شرکت  ،هاونه شرکتاین گ .کنندتأمین می طریق فروش سهام به مردم

  د.نشونامیده می سهامی عام
  

منحصراً  أسیسموقع تدر   آنها ۀتمام سرمای هایی کهنوع دوم ـ شرکت   
شـرکت   هـا ایـن گونـه شـرکت    تأمین گردیده اسـت.  مؤسسینتوسط 

  .شوندنامیده میسهامی خاص 
  

  آن به سهام تقسیم شده و ۀایسرم  -
ست. ا هامحدود به مبلغ اسمی سهام آن ،مسئولیت صاحبان سهام - 
 

  ولو اینکه ،شودشرکت بازرگانی محسوب می -
 موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.  -

                                             .38صفحه  36مرجع  ر.ك
 

  .25صفحه  3مرجع  ر.ك
 



  25/  تجارت نموداريقانون    
  

                                                                                      -تبصره
  

  
  
  

  
  

  
  لیۀ در ک                باید                                     

  
  

  به طور روشن و خوانا قید شود.
 
 

  

  

                                                                        در موقع تأسیس -5ماده         
  

  .کمتر باشدنباید
               

علـت از حـداقل    هـر که سرمایه شرکت بعـد از تأسـیس بـه    در صورتی
  بایدشود  کمترمذکور در این ماده 

 
  

  
  
  

 

  قبل از نام شرکت یا بعد  - 
  از آن

 بدون فاصله با نام شرکت -

  اوراق و  - 
  ها واطالعیه - 
 شرکت هايآگهی - 

هاي سهامی شرکت ۀسرمای -
  ریال و از پنج میلیون  عام

هاي سهامی شرکت ۀسرمای -
از یک میلیون ریال     خاص 

 

  سالظرف یک -
  اقدام به عمل آید نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر -
  هاي مذکور دروع دیگري از انواع شرکتیا شرکت به ن -
 قانون تجارت تغییر شکل یابد    

شرکت سهامی «عبارت  سهامی عام هاي در شرکت  -
  و» عام

شرکت «عبارت  هاي سهامی خاصدر شرکت -
 »سهامی خاص

  .15صفحه  3مرجع  .كر
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درخواست  دادگاه صالحیتداررا از تواند انحالل آنمی ذینفعهر وگرنه 
  کند. 

منتفـی   انحـالل موجـب درخواسـت   هرگاه قبل از صدور رأي قطعـی  
  خواهد نمود.  موقوفدادگاه رسیدگی را  گردد

  باید اقالً   مؤسسینعام هاي سهامی براي تأسیس شرکت  - 6ماده         

  
  
  

  اي به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعالمیهسپس اظهارنامه
  رسیده باشد  کلیۀ مؤسسیننویسی سهام که به امضاي پذیره

  
  
  

ـ  هـا وجـود نـدارد    شرکت ثبت ةو در نقاطی که دایر ثبـت   ةه ادارب
  اسناد و امالك محل تسلیم و رسید دریافت کنند. 

  ید باشد با ،غیر نقدهرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت ـ  تبصره

 

 

  
  
  

  تعهد کرده و   خودسرمایه شرکت را  بیست درصد -
را در حسابی به نام  سی و پنج درصد مبلغ تعهد شدهالاقل  -
  ،ها سپردهیکی از بانک نزد »شرکت در شرف تأسیس«

  دارة ثبتبه ا در تهران  -
  ها و شرکت   
  به دایرة  ها در شهرستان -
 هاثبت شرکت   
 

  یا  آن عین -
  رامالکیت آن مدارك -
است  در همان بانکی که براي پرداخت مبلغ نقدي حساب باز شده - 
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بـه   اظهارنامـه و ضـمائم آن    ۀتودیع و گواهی بانـک را بـه ضـمیم   
  تسلیم نمایند.  هامرجع ثبت شرکت

 
 

  

 بـه امضـاء  با قیـد تـاریخ    باید 6مذکور در ماده  ۀاظهارنام -7 ماده      
    :رسیده و موضوعات زیر مخصوصاً در آن ذکر شده باشد مؤسسین ۀکلی

   .ـ نام شرکت1
  .ـ هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین2
   .ـ موضوع شرکت3
  .ـ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک4
که سـهام ممتـاز   ها و در صورتینام و مبلغ اسمی آناد سهام با نام و بیـ تعد5

  گونه سهام.و خصوصیات و امتیازات این تعدادنیز موردنظر باشد تعیین 
انـد بـا   ـ میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغـی کـه پرداخـت کـرده    6

ده تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریـز شـ  
ـه نحـ   است ـات و ارزش آن ب ـه  . در مورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخص وي ک

  غیر نقد اطالع حاصل نمود.   ةبتوان از کم و کیف آورد
  .ـ مرکز اصلی شرکت7
  .ـ مدت شرکت8

  ؤسسین رسیدهنامه باید با قید تاریخ به امضاء مسطرح اسا -8 ماده        
  :و مشتمل بر مطالب زیر باشد

   .ـ نام شرکت1

  .158صفحه  4؛ ر.ك مرجع37و  22صفحات   3مرجع  ر.ك
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   .ـ موضوع شرکت به طور صریح و منجز2
  .ـ مدت شرکت3
  نظر باشد.  ـ مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد4
  .ـ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک5
کـه ایجـاد   ها و در صـورتی نام و بانام و مبلغ اسمی آنسهام بی تعدادـ 6

خصوصــیات و امتیــازات و ر باشــد تعیــین تعــداد ســهام ممتــاز مــوردنظ
  گونه سهام.این

 بقیه مبلغ اسـمی هـر   تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه ـ7
که به هر حـال از پـنج    سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود 

  سال متجاوز نخواهد بود. 
   .ـ نحوه انتقال سهام با نام8
  .نام و بالعکسطریقه تبدیل سهام با نام به سهام بیـ 9

 و ذکـر شـرایط   ،اوراق قرضـه  بینی امکـان صـدور  صورت پیش در ـ10
  .ترتیب آن

  .شرکت ۀـ شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمای11
  ـ مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.12
و ـ مقررات راجع به حد نصاب الزم جهت تشـکیل مجـامع عمـومی    13

  ها.آن ةترتیب ادار
مات شور و اخذ رأي و اکثریت الزم براي معتبر بودن تصمی ۀـ طریق14

  مجامع عمومی. 
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ها و نحوه تعیـین  ـ تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آن15
یا  معزولکنند یا محجور یا یا استعفا می فوتجانشین براي مدیرانی که 
   گردند.به جهات قانونی ممنوع می

  . مدیرانـ تعیین وظایف و حدود اختیارات 16
  . ـ تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند17
ـ قید اینکه شـرکت یـک بـازرس خواهـد داشـت یـا بیشـتر و نحـوه         18

  انتخاب و مدت مأموریت بازرس.
و  ـ تعیین آغاز و پایان سـال مـالی شـرکت و موعـد تنظـیم ترازنامـه      19

  نه. مجمع عمومی ساال به و زیان و تسلیم آن به بازرسان و حساب سود
  انحالل اختیاري شرکت و ترتیب تصفیه امور آن.  ةـ نحو20
  تغییر اساسنامه. ةـ نحو21
 
 

باید مشتمل  6مذکور در ماده  نویسیپذیره طرح اعالمیۀ -9 ماده       
  بر نکات زیر باشد:

 .ـ نام شرکت1
 شود.هایی که شرکت به منظور آن  تشکیل میالیتـ موضوع شرکت و نوع فع2
 شد. ـ مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتیکه تأسیس شعبه مورد نظر با3
 .مدت شرکتـ 4
کـه تمـام یـا    در صـورتی  ،هویت کامل و اقامتگـاه و شـغل مؤسسـین   ـ 5

ا بـ بعضی از مؤسسین در امور مربوطه به موضوع شرکت یا امـور مشـابه   
 . العات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصارآن سوابق یا اط

  .18صفحه  3مرجع  ر.ك
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ک و شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقـد آن بـه تفکیـ    مبلغ سرمایۀـ 6
و  تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیـر نقـد شـرکت و تعیـین مقـدار     

مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحـوي کـه بتـوان از کـم و کیـف      
 سرمایه غیر نقد اطالع حاصل نمود.

انـد تعیـین   که مؤسسین مزایایی براي خود در نظـر گرفتـه  در صورتیـ 7
 . وجبات آن مزایا به تفصیلمچگونگی و 

کـرده و مبلغـی کـه    تعیـین مقـداري از سـرمایه کـه مؤسسـین تعهـد       ـ 8
  اند. پرداخت کرده

هایی که مؤسسین تـا آن موقـع جهـت تـدارك مقـدمات      ذکر هزینهـ 9
انـد و  جام گرفته است پرداخـت کـرده  تشکیل شرکت و مطالعاتی که ان

 .هاي شرکتروع فعالیتهاي الزم تا شبرآورد هزینه
 جـع اکه انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقـت مر در صورتیـ 10

 .خاصی باشد ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع
نویسـی بایـد توسـط    داقل تعـداد سـهامی کـه هنگـام پـذیره     ذکر حـ 11

 ینویسـ که باید مقارن پذیرهاز آن تعهد شود و تعیین مبلغی ینویسذیرهپ
 . نقداً پرداخت گردد

ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقـدي سـهام مـورد    ـ 12
حسـاب پرداخـت شـود و تعیـین مهلتـی کـه طـی آن         تعهد بایـد بـه آن  

قدي به نویسی و پرداخت مبلغ نتوانند براي پذیرهعالقه میص ذياشخا
 بانک مراجعه کنند.

بـراي   طرح اساسـنامه  انضماممؤسسین به  ۀتصریح به اینکه اظهارنامـ 13
 ها تسلیم شده است.عالقمندان به مرجع ثبت شرکت مراجعۀ
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بعدي  ۀنتشاري که هرگونه دعوت و اطالعیکثیراال ۀذکر نام روزنام ـ 14
  د شد.تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواه

  نویسان.چگونگی تخصیص سهام به پذیره -15
 
 

 

  پس از  هامرجع ثبت شرکت -10 ماده       
  
  
  

  نویسیپذیره ۀانتشار اعالمی اجازة                      
  
  
  

  را صادر خواهد نمود.
 
 

  

  مؤسسین توسطنویسی باید پذیره ۀاعالمی -11 ماده        
  

  ارقر در معرض دید عالقه مندان
  

  داده شود.
معـین شـده    نویسـی پـذیره  ۀاعالمیـ ظرف مهلتی که در  -12 ماده      

مندان به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغـی  عالقهاست 
  باید پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد. نقداً را که 

 
 

  

  زیر باشد: باید مشتمل بر نکات ِ تعهد سهمۀورق -13 ماده        

مطالعه اظهارنامه و ضمایم آن و   -
ها با قانون، تطبیق مندرجات آن -

  در جراید آگهی گردیده   -
   تعهدو نیز در بانکی که   -

  گیردمیصورت  آننزد سهام

  .26صفحه  3مرجع  ر.ك
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 .اصلی و مدت شرکت و مرکز نام و موضوعـ 1
 .سرمایه شرکتـ 2
 .ور آننویسی و مرجع صداریخ اجازه انتشار اعالمیه پذیرهشماره و تـ 3
شود و مبلغ اسمی آن و همچنین تعداد سهامی که مورد تعهد واقع میـ 4

 .ودنویسی باید پرداخت شمبلغی که از آن بابت نقداً در موقع پذیره
نویسان بایـد بـه   نام بانک و شماره حسابی که مبلغ الزم توسط پذیرهـ 5

 آن حساب پرداخت شود.
 .نویسهویت و نشانی کامل پذیرهـ 6
  سهام مورد ةـ قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشد7
  شرکت پرداخت نماید. اساسنامهتعهد را طبق مقررات  

 
 

  
 

  
   تعهد سهم ۀورق -14 ماده        

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  را شخصی براي دیگري  تعهد سهم ۀدر صورتی که ورق -تبصره
  

  نزد بانک نگاهداري و اول ۀنسخ - 
  .شودنویس تسلیم میذیرهپهبدوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک  ۀنسخ - 
 

 . 32صفحه  3مرجع  ر.ك

 
  دو نسخه تنظیم ودر   - 
  با قید تاریخ  - 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  به امضاء  - 
 
 

  نویس یاپذیره  - 
مقام قانونی او قائم  - 

  رسیده
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