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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی 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 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 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
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 و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب 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 آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی 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 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 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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بخش اول:  اقسام شرکت های تجاری

 از قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت
 مصوب 1347/12/24 قانون تجارت  مصوب 1311/2/13 

فصل اول: اقسام شرکت های تجاری از تشکیل ورشکستگی 
تصفیه و انحالل

  ماده 20- شرکت های تجارتی بر هفت قسمت است:
1- شرکت سهامی.

2- شرکت با مسئولیت محدود.
3- شرکت تضامنی.

4- شرکت مختلط غیر سهامی.
5- شرکت مختلط سهامی.

6- شرکت نسبی.
7- شرکت تعاونی تولید و مصرف.
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 بخش دوم: تشکیل،
ورشکستگی و انحالل

  از قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت
 مصوب 1347/12/24

مبحث اول: شرکت های سهامی

 بخش یک: تعریف و تشکیل شرکت سهامی
 ماده 1- شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و 

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
که  این  ولو  می شود  محسوب  بازرگانی  شرکت  سهامی  شرکت   -2   ماده 

موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
  ماده 3- در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.

  ماده 4- شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:
 نوع اول- شرکت هایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق 
عام  سهامی  شرکت  شرکت ها  این گونه  می کنند.  تأمین  مردم  به  سهام  فروش 

 نامیده می شوند.
توسط  تأسیس منحصراً  آنها در موقع  تمام سرمایه   نوع دوم- شرکت هایی که 
مؤسسین تأمین گردیده است. این گونه شرکت ها شرکت سهامی خاص  نامیده می شوند.

در  و  عام«  سهامی  » شرکت  عبارت  عام  سهامی  شرکت های  در   تبصره- 
شرکت های سهامی خاص عبارت » شرکت سهامی خاص« باید قبل از نام  شرکت 
یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطالعیه ها و آگهی های 

شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
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از پنج میلیون   ماده 5- در موقع تأسیس سرمایه شرکت های سهامی عام 
ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر  باشد.

 در صورتی 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 میزان حداقل 
انواع شرکت های مذکور در  از  مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری 
قانون تجارت تغییر شکل یابد و گرنه  هر ذی نفع می تواند انحالل آن را  از دادگاه 
صالحیت دار درخواست کند.  هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست 

انحالل منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.
بیست  اقاًل  باید  مؤسسین  عام  سهامی  شرکت های  تأسیس  برای  ماده 6- 
درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و الاقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده 
را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانک ها سپرده سپس 
اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعالمیه  پذیره نویسی 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 نقاطی که دایره  ثبت شرکت ها وجود 

ندارد به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و رسید دریافت کنند.
 تبصره- هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین 
آن یا مدارك مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی  حساب 
باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع 

ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.
  ماده 7- اظهارنامه مذکور در ماده 6 باید با قید تاریخ به امضاء کلیه مؤسسین 

رسیده و موضوعات زیر مخصوصاً در آن ذکر شده باشد:
1- نام شرکت.

2- هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین.
3- موضوع شرکت.

4- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.
5- تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز 

نیز موردنظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه  سهم.
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6- میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین 
شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در  مورد 
آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و 

کیف آورده غیر نقد اطالع حاصل نمود.
7- مرکز اصلی شرکت.

8- مدت شرکت.
و  رسیده  مؤسسین  امضاء  به  تاریخ  قید  با  باید  اساسنامه  طرح    ماده 8- 

مشتمل بر مطالب زیر باشد:
1- نام شرکت.

2- موضوع شرکت به طور صریح و منجز.
3- مدت شرکت.

4- مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس  شعبه موردنظر باشد.
5- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.

6- تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام 
ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام.

7- تعیین مبلغ پرداخت شده  هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم 
و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال  متجاوز نخواهد بود.

8- نحوه انتقال سهام بانام.
9- طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس.

10- در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن.
11- شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت.

12- مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.
13- مقررات راجع به حد نصاب الزم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب 

اداره آنها.
14- طریقه شور و اخذ رأی و اکثریت الزم برای معتبربودن تصمیمات مجامع 

عمومی.
15- تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین 
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برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا محجور یا معزول یا به  جهات قانونی 
ممنوع می گردند.

16- تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.
17- تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.

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

19- تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب 
سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی ساالنه.
20- نحوه انحالل اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن.

21- نحوه تغییر اساسنامه.
  ماده 9- طرح اعالمیه پذیره نویسی مذکور در ماده 6 باید مشتمل بر نکات 

زیر باشد:
1- نام شرکت.

2- موضوع شرکت و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود.
3- مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد

4- مدت شرکت.
5- هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین در صورتی که تمام یا بعضی از 
مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق  یا اطالعات 

یا تجارتی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
6- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک و تعداد 
و نوع سهام. در مورد سرمایه غیر نقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات  و اوصاف 
و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطالع حاصل نمود.

تعیین  گرفته اند  نظر  در  خود  برای  مزایایی  مؤسسین  که  صورتی  در   -7
چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل.

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

9- ذکر هزینه هایی که مؤسسین تا آن موقع جهت تدارك مقدمات تشکیل 
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شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد  هزینه های 
الزم تا شروع فعالیت های شرکت.

10- در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی 
باشد ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع.

11- ذکر حداقل تعداد سهامی که  هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویسی 
ً  پرداخت گردد. تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقدا

12- ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد 
باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص  ذی عالقه 

می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند.
13- تصریح به این که اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای 

مراجعه عالقمندان به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شده است.
تا  نام روزنامه کثیراالنتشاری که  هرگونه دعوت و اطالعیه بعدی  14- ذکر 

تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد.
15- چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان.

و  آن  ضمائم  و  اظهارنامه  مطالعه  از  پس  شرکت ها  ثبت  مرجع   -10   ماده 
تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعالمیه پذیره نویسی را صادر  خواهد 

نمود.
  ماده 11- اعالمیه پذیره نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی گردیده 
و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید  عالقمندان 

قرار داده شود.
است  شده  معین  پذیره نویسی  اعالمیه  در  که  مهلتی  ظرف   -12 ماده 
نقداً  که  را  مبلغی  و  امضاء  را  سهام  تعهد  ورقه  و  مراجعه  بانک  به  عالقمندان 

باید پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.
 ماده 13- ورقه تعهد سهم باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

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

3- شماره و تاریخ اجازه انتشار اعالمیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن.
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4- تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و هم چنین 
مبلغی که از آن بابت نقداً در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود.

5- نام بانک و شماره حسابی که مبلغ الزم توسط پذیره نویسان باید به آن 
حساب پرداخت شود.

6- هویت و نشانی کامل پذیره نویس.
7- قید این که پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد 

را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.
امضاء  به  تاریخ  قید  با  و  تنظیم  نسخه  دو  در  سهم  تعهد  ورقه   -14  ماده 
پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانک نگاهداری و  نسخه 

دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیره نویس تسلیم می شود.
 تبصره- در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاء کند 
هویت و نشانی کامل و سمت امضاکننده قید و مدرك سمت او اخذ و  ضمیمه 

خواهد شد.
اساسنامه  قبول  مستلزم  به خودی خود  تعهد سهم  ورقه  امضاء  ماده 15- 

شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد.
ماده 16- پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا 
در صورتی که مدت تمدید شده باشد مؤسسین حداکثر تا یک ماه به  تعهدات 
پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد 
گردیده و اقاًل سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد  سهام هر یک از 
تعهدکنندگان را تعیین و اعالم و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود.

ماده 17- مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل و پس 
از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ الزم و  شور 
درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت 
که  را  روزنامه  کثیراالنتشاری  مؤسس  عمومی  مجمع  نیز  و  می کند  انتخاب  را 
 هرگونه دعوت و اطالعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی ساالنه 
به طور منحصر در آن منتشر خواهد شد تعیین خواهد نمود. مدیران و بازرسان 
شرکت باید کتباً قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این 
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است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و  مسئولیت های سمت خود عهده دار آن 
گردیده اند. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود.

به  رسیده  مؤسس  عمومی  مجمع  تصویب  به  که  اساسنامه ای   -18 ماده 
ثبت  جهت  بازرسان  و  مدیران  قبولی  اعالمیه  و  مجمع  جلسه  صورت  ضمیمه 

 شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.
 ماده 19- در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور 
یا  از مؤسسین  به درخواست هر یک  باشد  نرسیده  ثبت  به  قانون  این  ماده 6  در 
پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه ای 
حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد  سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل 
آمده است ارسال می دارد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و 
وجوه پرداختی خود را مسترد  دارند در این صورت هرگونه  هزینه ای که برای تأسیس 

شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود.
تسلیم  فقط  خاص  سهامی  شرکت های  ثبت  و  تأسیس  برای   -20  ماده 

اظهارنامه به ضمیمه مدارك زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود:
1- اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهام داران رسیده باشد.

از تأدیه  2- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهی نامه بانکی حاکی 
قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.  اظهارنامه 
از  یا قسمتی  تمام  باشد. هرگاه  امضای کلیه سهامداران رسیده  به  باید  مذکور 
سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت  تقویم آن 
به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی 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 صورتجلسه ای 
قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.

4- قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت به قسمت اخیر ماده 17.
تا  شرکت  به  راجع  آگهی  که  هرگونه  کثیراالنتشاری  روزنامه  نام  ذکر   -5

تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
 تبصره- سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکت های 
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سهامی عام مقرر است در مورد شرکت های سهامی خاص  الزم الرعایه نخواهد بود.
ماده 21- شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی 
یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا  به انتشار آگهی 
و اطالعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر 
این که از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام به  نحوی که در این قانون 

مذکور است تبعیت نمایند.
ماده 22- استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت های سهامی 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 اقداماتی که به منظور 

تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.

 بخش نهم: انحالل و تصفیه 
 ماده 199- شرکت سهامی در موارد زیر منحل می شود:

1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا 
انجام آن غیر ممکن شده باشد.

2- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی 
شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

3- در صورت ورشکستگی.
4- در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به  هر علتی رأی 

به انحالل شرکت بدهد.
5- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

به  مربوط  مقررات  تابع  ورشکستگی  در صورت  انحالل شرکت   -200  ماده 
ورشکستگی است.

دادگاه  از  را  شرکت  انحالل  می تواند  ذی نفع  هر  زیر  موارد  در   -201 ماده 
بخواهد:

از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی  1- در صورتی که تا یک سال پس 
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