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  )درس اول (1311  تجارتاري قانون شركتهاي تجزساده سا
اما به دليل فرار .  را خواندم1311در زمان مطالعه قانون تجارت بارها و بارها شركتهاي تجاري قانون تجارت 

بودن مطلب هيچ گاه نتوانستم تسلط بر اين مبحث پيدا كنم، تا اينكه تصميم گرفتم مقررات اين قانون را ساده 
، كه توسط بنده كنيد، حاصل چندين بررسي و بازنگري اين قانون ميباشد مطالعه ميساده سازي كه شما . نمايم

ن ه بلكه مطالب بهتر در ذ،با خواندن اين ساده ساز نه تنها از مطالعه قانون بي نياز ميشويد. گارش شده استن
نات وكالت و مبناي اين ساده ساز قانون بوده و براي كساني كه قصد شركت در امتحا. ماند شما باقي مي

 در خصوص شركتهاي تعاوني با وجود تصويب قانون خاص براي . بسيار مفيد خواهد بود،مشاوران حقوقي دارند
 در نظر دارم در خصوص شركتهاي تعاوني  انشاء اهللا.بسنده شده استاين شركت تنها به مقررات قانون تجارت 

پيشنهاد ميشود كساني كه . ح شده است را بياورممطر... تستهايي كه بيشتر در امتحانات كارشناسي ارشد و 
  .قصد شركت در امتحانات را نيز دارند تنها به مطالعه تست در اين مبحث خاص بسنده نمايند

  :مشخصات مطلب

  .1311قانون تجارت مصوب  :قانون -

مختلط سهامي، مختلط غير  با مسئوليت محدود، تضامني، نسبي، :شركتهاي تجاري -
 .ني توليد و مصرفسهامي، شركت تعاو

  . ماده قانوني101مشتمل بر . 194 الي 94 :مواد قانوني -

  

  )به جز شركت تعاوني (: به طور كليتعريف شركتها -

  :اركان عمومي تعريف -1
با توجه به تعريف شركتها مشخص ميشود كه همه اين شركتها داراي اركان مشترك در تعريف به شرح ذيل 

  :ميباشند
  .شكيل ميشوندبين دو يا چند نفر ت - 1
  .در امور تجارتي تشكيل ميشوند - 2

  : ركن خصوصي تعريف-2

  :شركت با مسئوليت محدود
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  .سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم نمي شود -

فقط تا ميزان سرمابه خود در شركت مئول قروض و تعهدات شركت : مسئوليت شركاء -
  .هستند

  

  :شركت تضامني

 .تحت اسم مخصوصي تشكيل ميشود -

 مسئوليت تضامني است بدين معنا كه هر يك از شركاء مسئول :يت شركاءمسئول -
  .پرداخت تمام ديون شركت است

 در خصوص اينكه سرمايه به سهام تقسيم شود يا نشود در قانون چيزي عنوان :نكته -
 .نشده است

 هر قراري كه بين شركاء بر خالف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص :نكته -
لكن در روابط داخلي شركاء مسئوليت بر حسب سركايه آنها تقسيم .  لم يكن استثالث كأن

  .ميشود

  

  :شركت نسبي

  .تحت اسم مخصوصي تشكيل ميشود -

  . به نسبت سرمايه اي است كه در شركت گذاشته اند:مسئوليت شركاء -

  

  :شركت مختلط غير سهامي -

 يك يا چند شريك با يك يا چند شريك ضامن و. (بين دو يا چند نفر تشكيل ميشود -
  )مسئوليت محدود

 .تحت اسم مخصوصي تشكيل ميشود -

 .سرمايه به صورت سهام در نمي آيد -
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 :مسئوليت شركاء -

مسئول كليه قروضي هستند كه ممكن است عالمه بر دارايي شركت : شركاء ضامن - 1
  .پيدا شود

مسئوليت وي در حدود سرمايه اي است كه در شركت : شركا، با مسئوليت محدود - 2
  .گذارده است

  

  :شركت مختلط سهامي -

عده اي از شركاء سهامي و يك يا چند نفر شريك . (بين دو يا چند نفر تشيكل ميشود -
  )ضامن

 .تحت اسم مخصوصي تشكيل ميشود -

 :مسئوليت شركاء -

 :شركاء سهامي - 1

  .سرمايه آنها به شكل سهام يا قطعات سهام متساوي القيمت است -

  .ي است كه در شركت دارندمسئوليت آنها تا ميزان سرمايه ا -

 :شركاء ضامن - 2

  .سرمايه به صورت سهام در نمي آيد -

 .شود مسئول كليه قروضي است كه عالوه بر دارايي شركت پيدا مي -

  .در صورت تعدد شركاء مسئوليت آنها تضامني است -

  

  :تعريف شركت تعاوني توليد و مصرف مطابق قانون تجارت
  .شودبين عده اي از صاحبان حرف تشكيل مي - 1
 : كار ميبرندامر زير بهشركاء مشاغل خود را در جهت يكي از دو امر يا هر دو  - 2

  .توليد -
 .فروش اشياء يا اجناس -
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  .ممكن است مطابق اصول شركتهاي سهامي تشكيل شود - 3
  

  . در ميان شركتهاي تعاوني تنها شركت تعاوني توليد و مصرف تجاري تلقي ميشود:نكته

  )درس دوم (1311ن تجارت  شركتهاي تجاري قانوزساده سا
  1311مقررات مربوط به اسم در شهركتهاي موضوع قانون تجارت 

  . مقررات مربوط به اسم در خصوص شركت تعاوني توليد و مصرف در قانون تجارت وجود ندارد: نكته

  

  :مقررات عمومي
ت شرك« در شركت تضامني، عيارت  يعني.در اسم تمامي شركتها بايد نوع شركت قيد شود - 1

  است همچنين. بايد ذكر شود»با مسئوليت محدود«، در شركت با مسئوليت محدود، عبارت »تضامني
  . و غير سهامي شركتهاي نسبي، مختلط سهامي خصوصدر

در اسم تمامي شركتها به جز شركت با مسئوليت محدود بايد الاقل اسم يكي از شركاء ذكر  - 2
 .گردد

  :نكات تكميلي

نام شركاء . ير سهامي بايد نام شركاء ضامن قيد شوددر شركت مختلط سهامي و غ - 1
  .سهامدار و با مسئوليت محدود قيد نخواهد شد

در شركت تضامني و نسبي در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسم تمامي شركاء  - 2
و «يا » و شركاء«نباشد، بعد از اسم شريك يا شركايي كه ذكر شده، آوردن عبارتي از قبيل 

الزم به ذكر است قانونگذار در اين خصوص ضمانت اجرايي فرض . ي باشدضروري م» برادران
  .نكرده است

  

   :مربوط به اسم در شركت با مسئوليت محدودمقررات 
 .قيد شود» با مسئوليت محدود«در اسم شركت بايد عبارت  - 1

  . در صورت عدم رعايت مورد فوق الذكر شركت تضامني محسوب ميشود:ضمانت اجراء -
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 .نبايد متضمن اسم هيچ يك از شركاء باشداسم شركت  - 2

كي كه اسم او در اسم شركت يا يدر صورت عدم رعايت مورد فوق الذكر شر :ضمانت اجراء -
. كنار اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث در حكم شريك ضامن در شركت تضامني خواهد بود

ير سهامي در اسم شركت يا همچنين است اگر اسم شريك با مسئوليت محدود در شركت مختلط غ
 . اسم شركت قيد شودركنا

  

  :شرايط تشكيل شركتها
  :شرايط تشكيل شركت با مسئوليت محدود، تضامني و نسبي - 1
  .بايد تمام سرمايه نقدي پرداخت شده باشد) الف
  .بايد تمام سرمايه غير نقدي تقويم و پرداخت شده باشد) ب

  :نكات تكميلي

ايد در شركتنامه درج شود كه سهم الشركه غير نقدي در شركت با مسئوليت محدود ب - 1
  هر شريك چقدر اتست

در شركت تضامني و نسبي سهم الشركه غير نقدي بايد قبال توسط تمام شركاء تقويم  - 2
 .شده باشد

قانونگذار به طور خاص در مورد چگونگي تشكيل شركت مختلط سهامي و غير سهامي  - 3
  .سخن نگفته است

 

  :اوني توليد ومصرفشرايط تشكيل شركت تع -2
  .ميتواند مطابق اصول شركتهاي سهامي تشكيل شود) الف
  .ميتواند طبق مقررات خاص كه با تراضي شركاء ترتيب داده باشد تشكيل شود) ب
  .الزم است 1311قانون تجارت  33 و 32در هر حال رعايت مقررات مواد ) ج
  

   مسئوليت محدودضمانت اجراي عدم رعايت مقررات تشكيل شركت در شركت با

 تشكيل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار 97 و 96هر شركت با مسئوليت محدود كه بر خالف مواد 
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  .ليكن، شركاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به اين بطالن را ندارند. ساقط است

هم  شركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل ميشود كه تمام سرمايه نقدي تاديه و س:96ماده 
  .الشركه غير نقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد

 در شركت نامه بايد صراختاً قيد شده باشد كه سهم الشركه هاي غير نقدي هر كدام به :97ماده 
 . چه ميران است

  

  مسئولين بطالن شركت در صورت صدور حكم بطالن شركت با مسئوليت محدود

  . شركايي كه بطالن مستند به عمل آنها است- 1

 هيات نظار و مديرهايي كه در حين حدوث سبب بطالن بالفاصله پس از آن سركار بوده و انجام - 2
  .وظيفه نكرده اند

  :حدود مسئوليت
  . در مقابل شركاء ديگر مسئوليت دارند- 1

  . در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت دارند- 2

  . نسبت به خسارات ناشيه مسئوليت به طور تضامني خواهد بود- 3

  :زمان مسئوليتمرور 
  . سال از تاريخ حدوث موجب بطالن است10 مرور زمان مسئوليت -

  :نكات تكميلي

 تنها در خصوص 1311ضمانت اجراي عدم تشكيل شركتهاي موضوع قانون تجارت  - 1
.  قانون تجارت وجود دارد178شركت با مسئوليت محدود، و شركت مختلط سهامي وفق ماده 

  . اجراي خاصي پيش بيني نشده استدر خصوص شركتهاي ديگر ضمانت

 قانون تجارت مقرر ميدارد هر شركت مختلط سهامي محكوم به بطالن شود 178ماده  - 2
ضمانت اجراي عدم رعايت مقررات تشكيل شركت در ( قانون تجارت 101مطابق مقررات ماده 

  .بايد رفتار شود) شركت با مسئوليت محدود
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 )درس سوم (1311  شركتهاي تجاري قانون تجارتزساده سا

  )به جز انحالل(مقررات مربوط به چگونگي تصميم گيري 
با سالم خدمت دوستان عزيز در اين درس ميخواهم مقررات مربوط به چگونگي تصميم گيري در شركتهاي 

اين مطالب موضوع انحالل را در بر نگرفته و در خصوص .  را براي شما مطرح كنم1311موضوع قانون تجارت 
  .عدا سخن خواهيم گفتانحالل ب

  :تاسيس اصل
با تراضي تمام 1311اصل بر اين است كه كليه تصميم گيريهاي شركتهاي موضوع قانون تجارت 

  .شود  اين اصل شامل مقررات مربوط به انحالل نمي.شركاء و يا بر طبق اساسنامه انجام ميگيرد

  

  :مصاديق اصل

 :انتقال سهم الشركه -1

  .لشركه با تراضي تمام شركاء انتقال سهم ا:شركت تضامني -

 . انتقال سهم الشركه با تراضي تمام شركاء:شركت نسبي -

 . انتقال سهم الشركه با تراضي تمام شركاء:شركت مختلط غير سهامي -

 انتقال سهم الشركه با تراضي تمام شركاء و يا بر طبق :شركت مختلط سهامي -
 .اساسنامه

 با 1311ي شركتهاي موضوع قانون  در خصوص انتقال سهم الشركه در تمام:نكته -
  . مگر اينكه تراضي شود، اصل بر ممنوعيت امكان انتقال سهم الشركه است،توجه به اين قانون

 :افزايش سهم الشركه -2

به صراحت قانون در شركت با مسئوليت محدود افزايش سهم الشركه منوط به رضايت  -
  .تمامي شركاء

 مقررات فوق در خصوص ،تباط از قانونبا توجه به وحدت مالك از مورد قبل و اس -
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 .ديگر شركتها نيز جاري است

 :چگونگي تبديل شركت -3

 تبديل شركت به نوع ديگري از شركتهاي تعريف شده در :شركت تضامني و نسبي -
  .قانون تجارت منوط به تصويب تمامي شركاء است

خصوص  مقررات فوق در ،با توجه به وحدت مالك از مورد قبل و استباط از قانون -
به نظر ميرسد در اين مورد با توجه به اساسنامه محور بودن . ديگر شركتها نيز جاري است

 بتوان پذيرفت كه شركاء بتوانند در اساسنامه مقررات 1311شركتهاي موضوع قانون تجارت 
 .خاصي را در خصوص تبديل شركت وضع نمايند

 :تغيير تابعيت شركت -4

قانون در شركت با مسئوليت محدود تغيير  به صراحت :شركت با مسئوليت محدود -
  .تابعيت شركت منوط به تصويب تمامي شركاء است

 الزم به ذكر است از آنجايي كه تابعيت شركت در حقوق تجارت ايران منوط به :نكته -
اقامتگاه است، در حقوق تجارت ايران براي تغيير تابعيت شركت عالوه بر تصويب شركاء تغيير 

 . ز نياز استعملي اقامتگاه ني

 مقررات فوق در خصوص ،با توجه به وحدت مالك از مورد قبل و استباط از قانون -
  .ديگر شركتها نيز جاري است

  

  :استثنائات اصل

  . استثنائات ذيل تنها در شركت با مسئوليت محدود وجود دارد:نكته

 :چگونگي انتقال سهم الشركه -1

  .تعلق به آنها است صورت ميگيردبا رضايت شركايي كه حداقل سه چهارم سرمايه م -

 . داشته باشند نيزشركاء بايد اكثريت عدديعالوه به شرط فوق  -

 .انتقال سهم الشركه به موجب سند رسمي به عمل مي آيد -
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 :نامهساساچگونگي تغييرات در  -2

 با اكثريت عددي شركايي كه حداقل سه چهارم سرمايه متعلق به آنها اساسنامه تغييرات در -
 . مي پذيرد، مگر اينكه در اساسنامه اكثريت ديگري مقرر شده باشداست صورت

 :تصميم گيريها -3

  .صورت ميگيرد)  درصد50( حداقل نصف سرمايه  دارندگانتصميم گيري با اكثريت -

اگر در دفعه اول اكثريت مذكور حاصل نشد، شركاء بايد مجددا دعوت شده و در اين  -
 .كند  كفايت مي شركاءصورت اكثريت عددي

  .اساسنامه شركت ميتواند ترتيبي برخالف مقررات فوق قرار دهد -

  

 )درس چهارم (1311 شركتهاي تجاري قانون تجارت زساده سا

 :مقررات مربوط به مديرت شركت

  : شركت با مسئوليت محدود-1
  . مي تواند يك يا چند مدير داشته باشد-
  .توانند موظف يا غير موظف باشند  مديران مي-
  .توانند از بين شركاء يا خارج از شركت باشند مي مديران -
  . مدت مديرت مديران ميتواند محدود يا نامحدود باشد-
  ):105ماده ( اختيارات مديران در شركت با مسئوليت محدود -
مگر آنكه در اساسنامه غير اين ترتيب . ندگي و اداره شركت را دارا هستندي اختيارات الزم براي نماه كلي-

  .ه باشدمقرر شد
 هر قرارداد راجع به محدود كردن اختيارات مديران كه در اساسنامه به آن تصريح نشده است، در مقابل -

  .اشخاص ثالث، باطل و كان لم يكن است

  ) 185 و 121، 120مواد : ( شركت تضامني و نسبي-2
  . بايد يك نفر مدير داشته باشد حداقل-
  .شركت باشد مي تواند از ميان شركاء يا خارج از -
  )51ماده . ( حدود مسئوليت مديران شركت همانند مسئوليت وكيل در مقابل موكل است-

  )145 و 144مواد : ( شركت مختلط غير سهامي-3
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  . اداره شركت بر عهده شركاء ضامن است- 
پس حدود مسئوليت آنها .  حدود مسئوليت مديران شركت همانند مسئوليت وكيل در مقابل موكل است-
  .ء تضامني مقرر استاان است كه در مورد شركهم

 شريك با مسئوليت محدود نه به عنوان شريك حق اداره كردن شركت را دارد و نه اداره امور شركت از -
  .وظايف او است

  : شركت مختبط سهامي-4
  . مديريت شركت مختلط سهامي مخصوص به شريك يا شركاء ضامن است-

ليد و مصرف در قانون تجارت مطلبي براي مديريت شركت وجود ندارد و بايد در مورد شركت تعاوني تو: نكته
  .اص مراجعه نمودخبه قانون 

  : ميزان راي شركاء در مجامع:نكته
 قانون تجارت در شركت با مسئوليت محدود هر يك از شركاء به نسبت 107مطابق ماده  -

  .رتيب ديگري را مقرر كرده باشدسهمي كه در شركت دارد داراي راي خواهد مگر آنكه اساسنامه ت
  

  )پنجمدرس  (1311ساده ساز شركتهاي تجاري قانون تجارت 
  :مقررات حاكم بر روابط شركاء

 روابط بين شركاء تابع اساسنامه 1311 اصل بر اين است كه در تمامي شركتهاي موضوع قانون تجارت -
  .است

  :تقسيم سود
بي اگر در اساسنامه تكليف پرداخت سود شركتهاي با مسئوليت محدود، تضامني و نسدر  -

  .يعني به نسبت سرمايه سود تقسيم مي شود. مشخص نشده باشد تابع سرمايه است
توان با وحدت مالك مورد فوق الذكر به  در ساير شركتها در قانون چيزي نيامده است اما مي -

 .همان نتيجه فوق رسيد

  :ركتممنوعيت در انجام معامالت تجارتي از نوع تجارت ش
در شركتهاي تضامني، نسبي و مختلط سهامي شركاء از انجام معامالتي از نوع معامالت شركت  -

  .ممنوع هستند
هيچ شريكي نمي تواند بدون رضايت ساير شركاء و به حساب «:  قانون تجارت مقرر مي دارد134ماده 

 عنوان شريك ضامن يا شخصي خود يا به حساب شخص ثالث تجارتي از نوع تجارت شركت نموده و يا به
 ».شريك با مسئوليت محدود در شركت ديگري كه نظير آن تجارت را دارد داخل شود
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   در صورت زيان ممكن است؟آيا تقسيم سود
  : در شركت تضامني و نسبي- 1

 اگر در نتيجه ضررهاي وارده سهم الشركه شركاء كم شود، مادام كه اين كمبود جبران نشده :132ماده 
  .وع منفعت به شركاء ممنوع استتوديع هر ن

 جز در مورد فوق هيچ يك از شركاء را نمي توان به تكميل سرمايه كه به علت ضررهاي وارده :133ماده 
نامه مقرر شده است به شركت سرمايه  كم شده است، ملزم كرده و يا او را مجبور نمايد بيش از آنچه در شركت

  .دهد

  : در شركت مختلط غير سهامي-2
 موجب سرمايه ي او در نمي توان داد مگر در صورتيكه) سود( به شريك با مسئوليت محدود فرع :154 ماده

اگر در نتيجه ضررهاي وارده سهم الشركه شريك با مسئوليت محدود كسر شد مادام كه اين . شركت نشود
  .يا منفعتي به او ممنوع است) سود(كمبود جبران نشده پرداخت هر ربح 

 خالف حكم فوق پرداخت شود شريك با مسئوليت محدود تا معادل وجه دريافتي مسئول هرگاه وجهي بر
  .مگر در موردي كه با حسن نيت و به اعتبار بيالن مرتبي وجهي را گرفته باشد. تعهدات شركت است

  

  )درس ششم (1311ساده ساز شركتهاي تجاري قانون تجارت 
  نظارت و ناظر

  : شركت با مسئوليت محدود-1
 هر شركت با مسئوليت محدود كه عده شركاء آن بيش از دوازده نفر باشد بايد داراي هيأت - 109ه ماد

هيأت نظار بايد بالفاصله بعد   .مجمع عمومي شركاء را تشكيل دهد نظار بوده و هيأت مزبور الاقل سالي يك مرتبه
  . رعايت شده است97 و 96از انتخاب شدن تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه دستور مواد 

شود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و  شركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل مي :96ماده  
  .الشركه غير نقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد سهم

 هر كدام به چه ي غير نقديها الشركه نامه بايد صراحتاً قيد شده باشد كه سهم در شركت :97ماده  
  .ميزان تقويم شده است

  :شركت مختلط غير سهامي -2
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  .حق نظارت در امور شركت بر عهده شريك با مسئوليت محدود است -

تواند از روي دفاتر   هر شريك با مسئوليت محدود حق نظارت در امور شركت داشته و مي- 147ماده 
 كه يادهر قرارد  . شركت صورت خالصه ترتيب دهديبه وضعيت مال   اطالع شخص خود راجعياسناد شركت برا

  .بين شركاء برخالف اين ترتيب داده شود از درجه اعتبار ساقط است

  :  شركت مختلط سهامي-3
 در هر يك از شركتهاي مختلط سهامي هيأت نظاري الاقل مركب از سه نفر از شركاء برقرار - 165ماده 

ل از هر اقدامي در امور بالفاصله بعد از تشكيل قطعي شركت و قب شود و اين هيأت را مجمع عمومي شركاء مي
شود در هر صورت  يم  كند انتخاب هيأت بر حسب شرايط مقرر در اساسنامه شركت تجديد شركت معين مي

  .اولين هيأت نظار براي يك سال انتخاب خواهد شد

 اولين هيأت نظار بايد بعد از انتخاب شدن بالفاصله تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه - 166ماده  
  . اين قانون رعايت شده است50و   41 - 39 - 38 - 29 - 28قررات مواد تمام م

 در صورتي كه سرمايه شركتهاي سهامي از دويست هزار ريال تجاوز نكند سهام يا - 28ماده 
سرمايه زائد بر دويست هزار ريال باشد سهام و  قطعات سهام نبايد كمتر از پنجاه ريال باشد و هر گاه

  .ز يك صد ريال نخواهد بودقطعات سهام كمتر ا

) اسم اعم از بااسم يا بي ( مادام كه شركت سهامي تشكيل نشده سهام يا تصديق موقتي - 29ماده  
قبل از تشكيل شركت به كسي داده شده باشد باطل و  توان صادر كرد هر سهم يا تصديق موقتي كه نمي

.ن اين قبيل اوراق وارد شده استصادركنندگان متضامناً مسئول خساراتي هستند كه به دارندگا

اسم  اسم يا تصديق موقتي بي توان سهام بي تا زماني كه پنجاه درصد قيمت اسمي سهام تأديه نشده نمي 
  .انتشار داد

شود مگر بعد از آنكه تأديه تمام سرمايه شركت  هاي سهامي محقق نمي  تشكيل شركت- 38ماده 
زائد بر پنجاه ريال نباشد تعهدكنندگان بايد تمام   قطعات آنتعهد شده باشد به عالوه هر گاه سهام يا

وجه را تأديه نمايند و اال بايد الاقل ثلث قيمت سهام را نقداً بپردازند و در هر حال وجهي كه 
  . ريال باشد50شود نبايد كمتر از  مي پرداخته

  . شود چيزي كه در ازاء سهام غير نقدي تعهد شده تماماً بايد تحويل- 39ماده  

 هر گاه يكي از تعهدكنندگان سهم غير نقدي اختيار كند يا مزاياي خاصي براي خود - 41ماده 
شود امر به تقويم سهم غير نقدي نموده يا  مي مطالبه نمايد مجمع عمومي در جلسه اول كه منعقد
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ه عمل گيرد تصويب قطعي تقويم يا موجبات مزايا ب موجبات مزاياي مطالبه شده را تحت نظر مي
شود مگر در جلسه ديگر مجمع عمومي كه بر حسب دعوت جديد  تشكيل شركت واقع نمي آيد و نمي

موجبات مزايا تصويب شود بايد الاقل پنج روز  منعقد خواهد شد و براي اينكه در جلسه دوم تقويم يا
شد تصويب قبل از انعقاد جلسه راپرتي در اين خصوص طبع و بين تمام تعهدكنندگان توزيع شده با

مذكور بايد به اكثريت دو ثلث تعهدكنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عمومي قانوني نخواهد بود  امور
اند حاضر بوده و نصف كل سرمايه  نقدي را تعهد كرده مگر اينكه عدداً نصف كل شركايي كه خريد سهام

اند  كرده صي براي خود مطالبهنقدي را دارا باشند كساني كه داراي سهم غير نقدي هستند يا مزاياي خا
در موقعي كه سهم غير نقدي يا مزاياي آنها موضوع رأي است حق رأي ندارند آن قسمت از سرمايه غير 

جزو سرمايه شركت محسوب نخواهد شد اگر در جلسه دوم  نقدي كه موضوع مذاكره و رأي است در
طور موقت  اضر نشده مجمع بهمجمع عمومي نصف تعهدكنندگان سهام نقدي و نصف سرمايه نقدي ح

  .شود رفتار مي) 45(تصميم خواهد گرفت و مطابق قسمت اخير ماده 

هر گاه سهام غير نقدي يا موجبات مزايايي كه مطالبه شده و تصويب نشود هر يك از تعهدكنندگان  
  .تواند از شركت خارج شود مي

 رأي و اولين مديرها و  مجمع عمومي كه در باب صحت اظهارات مؤسسين اظهار- 45ماده  
سهام مركب شود كه الاقل نصف سرمايه شركت را  نمايد بايد از يك عده صاحبان مفتشين را انتخاب مي

 اگر در مجمع عمومي عده كه نصف سرمايه را دارا باشند حاضر نشدند تصميمات - دارا باشند 
و اگر پس از آنكه الاقل شود  موقتي خواهد بود در اين صورت مجمع عمومي جديدي دعوت مي مجمع

هشت روز به وسيله يكي از جرايد محلي  يك ماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالي به فاصله
تصميمات موقتي مجمع سابق اعالن و منتشر شد و مجمع جديد آن را تصويب نمود تصميمات مزبوره 

ثلث سرمايه شركت را دارا شود مشروط بر اينكه در مجمع جديد عده حاضر شوند كه الاقل  مي قطعي
  .باشند

ساله توسط وزارت عدليه معين و اعالن   جرايدي كه اعالنات فوق را بايد منتشر نمايند همه-تبصره  
  .خواهد شد

 براي اين كه تعهد و تأديه وجه سرمايه از طرف شركاء ثابت شود بايد مدير شركت - 50ماده 
رسد اعالم  سپارد و به ثبت مي اصلي شركت مي  اسناد مركزوقوع آن را به موجب نوشته كه به دايره ثبت

نمايد و بايد اسامي شركاء را با مقداري از سرمايه كه پرداخته شده با يك نسخه از اساسنامه و يكي 
  .نسختين شركتنامه به نوشته مزبور منضم نمايد از
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 آن هيچ مسئوليتي ندارند ليكن هر  اعضاء هيأت نظار از جهت اعمال اداري و نتايج حاصله از- 167ماده  
 .باشند قوانين معموله مملكتي مسئول اعمال و تقصيرات خود مي يك از آنها در انجام مأموريت خود بر طبق

ساله راپورتي   اعضاء هيأت نظار دفاتر و صندوق و كليه اسناد شركت را تحت تدقيق در آورده همه- 168ماده  
ترتيبي و خطايي مشاهده نمايند در راپورت مزبور  تنظيم صورت دارايي بي ه دردهند و هر گا به مجمع عمومي مي

  .كنند دالئل خود را بيان مي ذكر نموده و اگر مخالفتي با پيشنهاد مدير شركت در تقسيم منافع داشته باشند

رأي مجمع تواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي دعوت نمايد و با موافقت   هيأت نظار مي- 169ماده  
  .را منحل كند  شركت181ماده ) ب(مزبور بر طبق فقره 

  :شود  شركت مختلط در موارد ذيل منحل مي- 181ماده  

بر حسب تصميم مجمع عمومي در صورتي كه در اساسنامه اين حق براي مجمع مذكور تصريح ) ب
  .شده باشد

  
  .ي عنوان نشده است در ساير شركتها در قانون تجارت در خصوص نظارت يا ناظر چيز-
  

  )درس هفتم (1311ساده ساز شركتهاي تجاري قانون تجارت 
  :سرمايه غير نقدي و مسئوليت شركاء

  )99 و 98مواد : ( شركت با مسئوليت محدود-1
شركاء نسبت به قيمتي كه در حين تشكيل شركت براي سهم الشركه هاي غير نقدي معين شده در مقابل 

  .مرور زمان ناشي از مقررات فوق ده سال از تاريخ تشكيل است. ني دارنداشخاص ثالث مسئوليت تضام

  )185 و 122مواد : ( شركت تضامني و نسبي-2
اگر سهم الشركه يك يا چند نفر غير نقدي باشد بايد سهم الشركه مزبور قبال به تراضي تمام شركاء تقويم 

  .شود
  .صوص چيزي وجود ندارد در اين خ1311 در ساير شركتهاي موضوع قانون تجارت -

  )غير از انحالل (:مقررات خاص شركت با مسئوليت محدود
  : اندوخته احتياطي-1
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 اين قانون راجع به تشكيل سرمايه احتياطي در شركتهاي با مسئوليت 78 مفاد ماده - 113ماده 
  .الرعايه است محدود نيز الزم

به سهام ) 76( مذكور در ماده  هر صاحب سهمي كه سهام خود را تا انقضاء مهلت- 78ماده 
 را كه يشركت حق خواهد داشت سهام جديد تواند تقاضاي تبديل نمايد و جديد تبديل نكند ديگر نمي

  .باشد به اشخاص ديگر به طريق مزايده بفروشد ي در ازاء سهام تبديل نشده موجود م

 خود را به سهام بااسم اسم  هر گاه شركت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه سهام بي- 76ماده 
كرده و مهلتي كه كمتر از شش ماه نباشد به صاحبان  تبديل نمايد بايد اعالني در اين موضوع منتشر

  .سهام بدهد تا در ظرف مهلت مزبور سهام خود را به سهام جديد تبديل نمايند

  :تعريف اندوخته احتياطي

ركت براي تشكيل سرمايه احتياطي ساله الاقل يك بيستم از عايدات خالص ش  همه- 57ماده 
عشر سرمايه شركت رسيد موضوع كردن اين مقدار   همين كه سرمايه احتياطي به-موضوع خواهد شد 

  .اختياري است

  : مقررات كيفري و كالهبرداري-2

  :شوند  اشخاص ذيل كالهبردار محسوب مي- 115ماده 

الشركه نقدي و تقويم و تسليم  ممؤسسين و مديراني كه برخالف واقع پرداخت تمام سه) الف 
.براي ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند الشركه غير نقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد سهم

.الشركه غير نقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند كساني كه به وسيله متقلبانه سهم) ب

مديراني كه با نبودن صورت دارايي يا با استناد صورت دارايي مزور منافع موهومي را بين شركاء ) ج
  .تقسيم كنند

  

  )درس هشتم (1311ساده ساز شركتهاي تجاري قانون تجارت 
  :مقررات انحالل شركتها

  :گيرند كه در اين درس مورد بررسي قرار ميسايلي م
  مقررات عمومي انحالل - 1
 ريق دادگاهانحالل از ط - 2
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  نامه و تصميم شركاءسانحالل از طريق اسا - 3
  انحالل از طريق فسخ شركت - 4
  )اعضاء(انحالل به دليل حجر شريك شركت  - 5
 )اعضاء(انحالل به دليل فوت شريك شركت  - 6

  : مقررات عمومي انحالل كه در تمامي شركتها رعايت ميشود-1
 انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده  زماني كه شركت موضوعي را كه براي ان تشكيل شده است- 1- 1
  .است
 اگر شركت براي مدت معين تشكيل گرديده و آن مدت منقضي شده باشد، مگر اينكه قبل از انقضاي - 2- 1

  .مدت، تمديد شده باشد
  . ورشكستگي شركت- 3- 1

  : تصميم شركاء و مجامع عمومي-2
بان سهام به هر علتي راي به انحالل  در هر موقع كه مجمع عمومي فوق العاده صاح: شركت سهامي-

  .شركت بدهد

 در صورت تصميم عده اي از شركاء كه سهم الشركه آنها :)114ماده : ( شركت با مسئوليت محدود-
  . بيش از نصف سرمايه شركت باشد

 در صورت تراضي تمام :)189 و 161، 136مواد : ( شركت تضامني، نسبي و مختلط غير سهامي-
  .شركاء

  )181ماده : (مختلط سهامي شركت -
نامه اين حق را براي مجمع مذكور تصريح كرده سبر حسب تصميم مجمع عمومي در صورتي كه اسا) الف
  .باشد
  .بر حسب تصميم مجمع عمومي و رضايت شركاي ضامن) ب

  . تصميم گيري در مجمع عمومي با اكثريت آراء است:نكته

  : دادگاه انحالل توسط دادگاه و درخواست انحالل از-3
انحالل شركت در صورت ورشكستگي تابع مقررات مربوط .  در صورت صدور حكم قطعي: شركت سهامي-

  .به ورشكستگي است

:  مواردي كه در شركت سهامي هر ذينفع مي تواند انحالل شركت را از دادگاه بخواهد
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  )1347 اليحه 201 ادهم(

ي جهت انجام موضوع شركت اگر تا يك سال پس از به ثبت رسيدن شركت هيچ اقدام - 1
  .صورت نگرفته باشد

 .اگر فعاليت شركت در مدت بيش از يك سال متوقف شده باشد - 2

 10اگر مجمع عمومي ساالنه براي رسيدگي به حسابهاي هر يك از سالهاي مالي تا  - 3
 .ماه از تاريخي كه در اساسنامه معين كرده است، تشكيل نشده باشد

 هيات مديره و همچنين مديرعامل طي مدتي بيش اگر سمت تمام يا بعضي از اعضاي - 4
 . ماه بال متصدي مانده باشد6از 

در مورد بندهاي اول و دوم مذكور در مقررات عمومي انحالل شركتها اگر مجمع  - 5
عمومي فوق العاده صاحبان سهام جهت اعالم انحالل شركت تشكيل نشود و يا راي به انحالل 

 .شركت ندهد

 بر حسب مورد به مراجعي كه طبق  دادگاه بالفاصله فوق الذكر،4 تا 1مورد بندهاي  در :نكته
اين اساسنامه و اين قانون صالحيت اقدام دارند مهلت متناسب كه حداكثر از شش ماه تجاوز نكند 

اگر در ظرف مهلت مقرر موجبات انحالل رفع نشد، . مي دهد تا در رفع موجبات انحالل اقدام نمايند
 . الل شركت مي دهددادگاه حكم به انح

 

هاي سهامي عام از پنج ميليون ريال و سرمايه   در موقع تأسيس سرمايه شركت-  5ماده   :نكته
  .باشد  هاي سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر شركت

در صورتي كه سرمايه شركت بعد از تأسيس به هر علت از حداقل مذكور در اين ماده كمتر شود  
حداقل مقرر اقدام به عمل آيد يا شركت به  ال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزانبايد ظرف يك س

تواند  هاي مذكور در قانون تجارت تغيير شكل يابد وگرنه هر ذينفع مي نوع ديگري از انواع شركت
هرگاه قبل از صدور رأي قطعي موجب درخواست   .از دادگاه صالحيتدار درخواست كند انحالل آن را

 .نتفي گردد دادگاه رسيدگي را موقوف خواهد نمودانحالل م

هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيأت مديره   اگر بر اثر زيان- 141ماده   :نكته
صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحالل يا بقاء  العاده مكلف است بالفاصله مجمع عمومي فوق
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جلسه  هرگاه مجمع مزبور رأي به انحالل شركت ندهد بايد در همان. شركت مورد شور و رأي واقع شود
  . اين قانون سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد6و با رعايت مقررات ماده 

العاده مبادرت ننمايد و يا  در صورتي كه هيأت مديره برخالف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق 
تواند انحالل شركت را  قانوني منعقد گردد هر ذينفع مي  مطابق مقرراتشود نتواند مجمعي كه دعوت مي

 .از دادگاه صالحيتدار درخواست كند

 هرگاه مقررات قانوني در مورد تشكيل شركت سهامي يا عمليات آن يا تصميماتي - 270ماده  :نكته
 درخواست هر ذينفع رعايت نشود بر حسب مورد بنا به گردد كه توسط هر يك از اركان شركت اتخاذ مي

مديران  بطالن شركت يا عمليات يا تصميمات مذكور به حكم دادگاه اعالم خواهد شد ليكن مؤسسين و
  .توانند در مقابل اشخاص ثالث به اين بطالن استناد نمايند و بازرسان و صاحبان سهام شركت نمي

ن عمليات يا تصميمات  در صورتي كه قبل از صدور حكم بطالن شركت يا بطال- 271ماده  :نكته
دادگاه قرار سقوط دعواي بطالن را صادر خواهد  آن در مرحله بدوي موجبات بطالن مرتفع شده باشد

  .كرد

تواند بنا به درخواست   دادگاهي كه دعواي بطالن نزد آن اقامه شده است مي-  272ماده  :نكته
ابتداي مهلت مذكور . الن تعيين نمايدبط خوانده مهلتي كه از شش ماه بيشتر نباشد براي رفع موجبات

در صورتي كه ظرف مهلت مقرر موجبات بطالن برطرف  . تاريخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است
  .نشده باشد دادگاه حكم مقتضي صادر خواهد كرد

 در صورت صدور حكم قطعي بر بطالن شركت يا بطالن عمليات يا تصميمات -  273ماده  :نكته
خساراتي خواهند بود كه از آن بطالن به  كه مسئول بطالن هستند متضامناً مسئولشركت كساني 

  .صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است

نمايد بايد ضمن حكم خود يك يا   دادگاهي كه حكم بطالن شركت را صادر مي- 274ماده  :نكته
  .ن قانون انجام وظيفه نمايندمقررات اي چند نفر را به عنوان مدير تصفيه تعيين كند تا بر طبق

  

  
  

  )درس نهم (1311ساده ساز شركتهاي تجاري قانون تجارت 
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  :ادامه مقررات انحالل
  )انحالل توسط دادگاه و درخواست انحالل از دادگاه(
  

  : شركت با مسئوليت محدود-
الل كرده و محكمه اگر به واسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از بين رفته و يكي از شركاء تقاضاي انح

داليل او را موجه ديده و ساير شركاء نيز حاضر نباشند سهمي را كه در صورت انحالل به او تعلق مي گيرد 
  .پرداخته و او ر از شركت خارج كنند

  : شركت تضامني، نسبي و مختلط غير سهامي-
  : موارد مذكور در مواد زير- 1

لب خود را از دارايي شركت تأمين يا وصول كنند ولي  طلبكاران شخصي شركاء حق ندارند ط- 129ماده 
منافع شركت يا سهمي كه در صورت انحالل شركت ممكن است به  توانند نسبت به سهميه مديون خود از مي

  .مديون مزبور تعلق گيرد هر اقدام قانوني كه مقتضي باشد به عمل آورند
ب خود را از دارايي شخصي مديون خود وصول طلبكاران شخصي شركاء در صورتي كه نتوانسته باشند طل 

توانند انحالل شركت را تقاضا نمايند  براي تأديه طلب آنها نباشد مي كنند و سهم مديون از منافع شركت كافي
بر اينكه الاقل شش ماه قبل  مشروط) اعم از اينكه شركت براي مدت محدود يا غير محدود تشكيل شده باشد (

ظهارنامه رسمي به اطالع شركت رسانيده باشند در اين صورت شركت يا بعضي از شركاء قصد خود را به وسيله ا
مادام كه حكم نهايي انحالل صادر نشده با تأديه طلب دائنين مزبور تا حد دارايي مديون در شركت يا  توانند مي

   .شركت جلوگيري كنند با جلب رضايت آنان به طريق ديگر از انحالل

ت ورشكستگي يكي از شركاء و همچنين در صورتي كه يكي از طلبكاران شخصي يكي  در صور- 131ماده 
توانند سهمي آن شريك را از دارايي  شركت را تقاضا كرده ساير شركاء مي  انحالل129از شركاء به موجب ماده 

   .شركت نقداً تأديه كرده و او را از شركت خارج كنند
 انحالل شركت را از محكمه تقاضا نمايد و محكمه داليل آن را در صورتي كه يكي از شركاء به داليلي - 2

  .موجه دانسته و حكم به انحالل بدهد

 در اين مورد هرگاه داليل انحالل منحصراً مربوط به شريك يا شركاي معيني باشد، محكمه مي تواند :نكته
  .را بدهدبه تقاضاي ساير شركاء به جاي انحالل حكم به اخراج آن شريك يا شركاي معين 

  : شركت مختلط سهامي-
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 هر گاه در اساسنامه براي مجمع عمومي حق تصميم به انحالل معين نشده و بين مجمع - 182ماده 
حاصل نشود و محكمه دالئل طرفداران انحالل را موجه بيند حكم  عمومي و شركاء ضامن راجع به انحالل موافقت

به دالئلي انحالل شركت را  جاري است كه يكي از شركاء ضامنهمين حكم در موردي نيز . به انحالل خواهد داد
  .از محكمه تقاضا نموده و محكمه آن دالئل را موجه ببيند

  : انحالل به واسطه فوت يا محجوريت يا ورشكستگي شركاء و يا فسخ شركت-4
  :فوت و محجوريت: الف

  :مسئوليت محدود شركت با -
اما محجوريت موجب انحالل نيست . ي شود موجب انحالل استتنها در خصوص فوت در اساسنامه پيش بين

  .هر چند در اساسنامه ذكر شده باشد

  :شركت تضامني، نسبي و مختلط غير سهامي -
اصل بر اين است كه فوت و محجوريت موجب انحالل شركت است مگر اينكه ساير شركاء و نماينده متوفي يا 

 توافق ساير شركاء نمايندگان متوفي يا محجور موظف هستند در صورت. محجور رضايت به بقاي شركت دهند
.  ماه از تاريخ فوت يا تعيين قيم رضايت يا عدم رضايت خود را در خصوص بقاي شركت اعالم كنند1ظرف مدت 

در صورتي كه عدم رضايت را اعالم نمايند تنها در منافع يك ماهه شريك مي شوند و در ضرر شريك نيستند، اما 
   . در هر حالت كه رضايت دهند در منافع و ضرر شريك مي شوند اگرت كنند دليل بر رضايت بوده واگر سكو

 فوت، حجر و ورشكستگي شركاء با مسئوليت محدود در شركت مختلط غير سهامي موجب انحالل :نكته
  .نيست

ن موارد شركت حق  هر چند تصريح نداريم اما به نظر مي رسد بتوان در اساسنامه شرط كرد كه در اي:نكته
  .دارد با پرداخت سهم الشركه هر يك از شركاء، آنها را از شركت خارج كند

 اگر در اساسنامه تصريح شده باشد تنها فوت يا حجر يكي از شركاء ضامن : شركت مختلط سهامي-
  .موجب انحالل مي شود

  :ورشكستگي شركاء: ب
 در مورد ورشكستگي يكي از شركاء :)138ماده ( شركت تضامني، نسبي و مختلط غير سهامي -

وقتي انحالل صورت مي گيرد كه مدير تصفيه كتبا تقاضاي انحالل شركت را نموده و از تاريخ تقاضاي مذكور 
  .شش ماه گذشته باشد و شركت مدير تصفيه را از تقاضاي انحالل منصرف نكرده باشد

ورشكستگي هيچ يك «. من وحود داردتنها ورشكستگي در خصوص شركاء ضا:  شركت مختلط غير سهامي-
  )171ماده (» 138از شركاء ضامن موجب انحالل شركت نخواهد شد مگر در مورد ماده 



 22 

  : فسخ شركت:ج
  :فسخ شركت در شركت هاي تضامني، نسبيو مختلط غير سهامي فسخ شركت مشروط به موارد زير است

  .حق فسخ از شركاء سلب نشده باشد - 1
 .پس بايد فسخ تقاضا شده باشد. اي فسخ داردهر يك از شركاء حق تقاض - 2

 .به قصد اضرار نباشد - 3

 .شش ماه قبل از فسخ اين موضوع به اطالع شركاء كتباً رسيده باشد - 4

اگر موافق اساسنامه بايد سال به سال به حساب شركت رسيدگي شود، فسخ در موقع ختم  - 5
 .محاسبه ساليانه به عمل مي آيد

  

  )درس دهم (1311ن تجارت ساده ساز شركتهاي تجاري قانو
البته برخي از مطالب قبال . در اين درس مقررات مختلف به صورت ماده به ماده در كنار هم خواهد آمد

  . مورد نياز استدرساما براي كامل بودن اين ساده ساز اين . توضيح داده شده

  :مقررات مختلفه -
  :شركت تضامني

ه مطالبه قروض آن بايد از خود شركت به عمل آيد و پس  مادام كه شركت تضامني منحل نشد- 124ماده 
وصول مطالبات خود به هر يك از شركاء كه بخواهند و يا به تمام آنها  توانند براي از انحالل طلبكاران شركت مي

شركت از ميزان سهم او در  تواند به استناد اينكه ميزان قروض رجوع كنند و در هر حال هيچ يك از شركاء نمي
نمايد از تأديه قروض شركت امتناع ورزد فقط در روابط بين شركاء مسئوليت هر يك از آنها در   تجاوز ميشركت

شركت به نسبت سرمايه خواهد بود كه در شركت گذاشته است آن هم در صورتي كه در شركتنامه  تأديه قروض
  .ترتيب ديگري اتخاذ نشده باشد

ر شركت تضامني موجودي داخل شود متضامناً با ساير  هر كس به عنوان شريك ضامن د- 125ماده  
شركت قبل از ورود او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده  شركاء مسئول قروضي هم خواهد بود كه

  .شده يا نشده باشد
 .يكن خواهد بود لم هر قراري كه بين شركاء برخالف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان 

 هر گاه شركت تضامني منحل شود مادام كه قروض شركت از دارايي آن تأديه نشده هيچ يك از - 126ماده  
دارايي نخواهد داشت اگر دارايي شركت براي پرداخت قروض آن كفايت  طلبكاران شخصي شركاء حقي در آن
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امن مطالبه كنند ولي در اين مورد ض نكند طلبكاران شركت حق دارند بقيه طلب خود را از تمام يا فرد فرد شركاء
  .طلبكاران شركت بر طلبكاران شخصي شركاء حق تقدم نخواهند داشت

توان حكم داد مشروط به اينكه دارايي   به ورشكستگي شركت تضامني بعد از انحالل نيز مي- 127ماده  
  .شركت تقسيم نشده باشد

 شركاء و ورشكستگي بعضي از شركاء مالزمه  ورشكستگي شركت مالزمه قانوني با ورشكستگي- 128ماده  
  .قانوني با ورشكستگي شركت ندارد

تواند در مقابل طلبي كه ممكن است از يكي از شركاء داشته باشد استناد   نه مديون شركت مي- 130ماده 
تهاتر مقابل قرضي كه ممكن است طلبكار او به شركت داشته باشد به  تواند در به تهاتر كند نه خود شريك مي

پس از انحالل شركت طلب او  استناد نمايد معذالك كسي كه طلبكار شركت و مديون به يكي از شركاء بوده و
  .الوصول مانده در مقابل آن شركت حق استناد به تهاتر خواهد داشت

  :شركت نسبي
الرعايه   در مورد شركت نسبي نيز الزم123 - 122 - 121 - 120 -  119 -  118 دستور ماده - 185ماده 

  .است

 اگر دارايي شركت نسبي براي تأديه تمام قروض شركت كافي نباشد هر يك از شركاء به نسبت - 186ماده  
  .قروض شركت است سرمايه كه در شركت داشته مسئول تأديه

 مادام كه شركت نسبي منحل نشده مطالبه قروض آن بايد از خود شركت به عمل آيد فقط - 187ماده  
  .ماده فوق به فرد فرد شركاء مراجعه كنند توانند با رعايت ل طلبكاران ميپس از انحال

 هر كس به عنوان شريك ضامن در شركت نسبي موجودي داخل شود به نسبت سرمايه كه در - 188ماده  
خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته اعم از اينكه در اسم شركت  گذارد مسئول قروضي هم شركت مي

  . داده شده يا نشده باشدتغييري
  .قرار شركاء برخالف اين ترتيب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد 

 در 136 تا 127و مواد ) جز مسئوليت شركاء كه به نسبت سرمايه آنها است  (126 مفاد ماده - 189ماده  
  .شركتهاي نسبي نيز جاري است

  :شركت مختلط غير سهامي
 در مورد تعهدات ناشيه از آن معامله -  محدود معامله براي شركت كند  اگر شريك با مسئوليت- 146ماده 

ضامن را خواهد داشت مگر اينكه تصريح كرده باشد معامله را به سمت وكالت  در مقابل طرف معامله حكم شريك
  .دهد از طرف شركت انجام مي
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بت شركت كرده باشد  در مورد تعهداتي كه شركت مختلط غير سهامي ممكن است قبل از ث- 150ماده  
اشخاص ثالث در حكم شريك ضامن خواهد بود مگر ثابت نمايد كه اشخاص  شريك با مسئوليت محدود در مقابل

  .اند مزبور از محدود بودن مسئوليت او اطالع داشته

توان شخصاً براي قروض شركت تعقيب نمود كه شركت منحل شده   شريك ضامن را وقتي مي- 151ماده  
  .باشد

 هر گاه شركت به طريقي غير از ورشكستگي منحل شود و شريك با مسئوليت محدود هنوز - 152ده ما 
نپرداخته و يا پس از تأديه مسترد داشته است طلبكاران شركت حق دارند  الشركه خود را تمام يا قسمتي از سهم

مسئوليت محدود اقامه دعوي  االشركه باقي مانده است مستقيماً بر عليه شريك ب معادله آنچه كه از بابت سهم
  .اگر شركت ورشكست شود حق مزبور را مدير تصفيه خواهد داشت. نمايند

 اگر در نتيجه قرارداد با شركاء ضامن و يا در اثر برداشت قبلي از سرمايه شركت شريك با - 153ماده  
م كه به ثبت نرسيده و بر ثبت رسيده است بكاهد اين تقليل مادا الشركه خود كه به مسئوليت محدود از سهم

نبوده و طلبكاران مزبور  ها منتشر نشده است در مقابل طلبكاران شركت معتبر طبق مقررات راجعه به نشر شركت
توانند براي تعهداتي كه از طرف شركت قبل از ثبت و انتشار تقليل سرمايه به عمل آمده است تأديه همان  مي

  .را مطالبه نمايندشريك با مسئوليت محدود  سرمايه اوليه

 هر كس به عنوان شريك با مسئوليت محدود در شركت مختلط غير سهامي موجودي داخل - 155ماده  
قروضي خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته خواه اسم شركت  الشركه خود مسئول شود تا معادل سهم

  .عوض شده يا نشده باشد
  .يكن خواهد بود لم قابل اشخاص ثالث كانهر شرطي كه برخالف اين ترتيب باشد در م 

 اگر شركت مختلط غير سهامي ورشكست شود دارايي شركت بين طلبكاران خود شركت - 156ماده  
الشركه شركاء با مسئوليت محدود نيز جزو   سهم- حقي ندارند  تقسيم شده و طلبكاران شخصي شركاء در آن

  .دارايي شركت محسوب است

يي شركت براي تأديه تمام قروض آن كافي نباشد طلبكاران آن حق دارند بقيه طلب  اگر دارا- 157ماده  
شركاء ضامن وصول كنند در اين صورت بين طلبكاران شركت و  خود را از دارايي شخصي تمام يا هر يك از

  .طلبكاران شخصي شركاء ضامن تفاوتي نخواهد بود

ئوليت محدود خود شركت يا طلبكاران آن با  در صورت ورشكستگي يكي از شركاء با مس- 158ماده  
  .خواهند بود الحقوق طلبكاران شريك مزبور متساوي

  .الرعايه است هاي مختلط غير سهامي نيز الزم  در شركت130 و 129 مقررات مواد - 159ماده  
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ها با  اگر شريك ضامن بيش از يك نفر باشد مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آن- 160ماده  
  .است يكديگر تابع مقررات راجع به شركتهاي تضامني

  :شركت مختلط سهامي
در ) خود يا نماينده او (تواند   تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهمي مي- 170ماده 

  .بيالن و صورت دارايي و راپورت هيأت نظار اطالع حاضر كند مركز اصلي شركت حاضر شده از صورت

 ورشكستگي هيچ يك از شركاء ضامن موجب انحالل شركت نخواهد شد مگر در مورد ماده - 171ده ما
138. 

  . در مورد شركت مختلط سهامي و شركاء ضامن آن جاري است134 و 124 حكم مواد - 172ماده  

  . شامل شركتهاي مختلط سهامي است50 و 41 - 39 - 38 - 29 - 28 مفاد مواد - 176ماده 

 تشكيل شود باطل است 50 و 39 - 29 - 28 هر شركت مختلط سهامي كه برخالف مواد - 177ماده  
  .خارج به اين بطالن استناد نمايند توانند در مقابل اشخاص ليكن شركاء نمي

  . رفتار خواهد شد101 هر گاه شركت بر حسب ماده قبل محكوم به بطالن شود مطابق ماده - 178ماده  

  . اين قانون در شركتهاي مختلط نيز بايد رعايت شود87 - 86 - 85 - 84اد  مفاد مو- 179ماده  

  .الرعايه است  اين قانون در مورد شركت مختلط نيز الزم92 و 91 - 90 - 89 مفاد مواد - 180ماده  

  :شركت تعاوني
مشاغل شود و شركاء   شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عده از ارباب حرف تشكيل مي- 190ماده 

  .برند اجناس به كار مي خود را براي توليد و فروش اشياء يا

 اگر در شركت توليد يك عده از شركاء در خدمت دائمي شركت نبوده يا از اهل حرفه كه - 191ماده  
كننده شركت بايد از شركايي انتخاب شوند كه  ثلث اعضاء اداره موضوع عمليات شركت است نباشند الاقل دو

  . موضوع عمليات شركت استحرفه آنها

  :شود  شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل مي- 192ماده  
فروش اجناس الزمه براي مصارف زندگاني اعم از اينكه اجناس مزبوره را شركاء ايجاد كرده يا خريده  - 1
 .باشند

  .تقسيم نفع و ضرر بين شركاء به نسبت خريد هر يك از آنها - 2
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 شركت تعاوني اعم از توليد يا مصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامي يا بر طبق - 193ده ما 
 33 - 32ترتيب داده شده باشد تشكيل بشود ولي در هر حال مفاد مواد  مقررات مخصوصي كه با تراضي شركاء

  .الرعايه است الزم

 شركت سهامي تشكيل شود حداقل  در صورتي كه شركت تعاوني توليد يا مصرف مطابق اصول- 194ماده  
توانند در مجمع عمومي بيش از يك رأي  و هيچ يك از شركاء نمي سهام يا قطعات سهام ده ريال خواهد بود

 .داشته باشد

 

  ) پايان–درس يازدهم  (1311هاي تجاري قانون تجارت ساده ساز شركت
حانات مختلف آمده است براي در اين درس سعي ميشود مهمترين تستهايي كه در بخش تعاوني در امت

  .دانشجويان ارائه گردد

  ...در شركت تعاوني، در صورت فوت شريك سهم عضو متوفي  -1
  .الزاما از عين اموال تعاوني به ورثه پرداخت خواهد شد )1
 .الزاما از وجه نقد تعاوني پرداخت خواهد شد )2

 .ممكن است از عين اموال تعاوني پرداخت شود )3

 .عاوني پرداخت شود در صورتي كه در اساسنامه منع نشده باشدممكن است از وجه نقد ت )4

  ...در شركت تعاوني، در صورت فوت شريك سهم عضو متوفي  -2
  .از عين اموال تعاوني به ورثه تمليك مي شود )1
 .عاوني به ورثه تمليك مي شودتاز وجه نقد  )2

 .در صورت امكان از عين اموال تعاوني به ورثه تمليك مي شود )3

ان از وجه نقد اموال تعاوني به ورثه تمليك مي شود در صورتي كه در اساسنامه منع نشده در صورت امك )4
 .باشد

  در مورد شركتهاي تعاوني جديد كدام يك از عبارات زير صحيح است؟ -3
  . درصد سرمايه را دارا مي باشند51 درصد و دولت 49اعضاء  )1
 . درصد سرمايه بايد توسط اعضاء تامين شود51تمام يا حداقل  )2

 . درصد سرمايه بايد توسط اعضاء تامين گردد50حداقل  )3

 .دولت به هر ميزاني كه مايل باشد مي تواند در شركت سرمايه گذاري كند )4

  .كل سرمايه شركت باشد... حداكثر سهام عضو در شركت هاي تعاوني نبايد بيشتر از  -4
  يك دوم )1
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 يك سوم )2

 يك چهارم )3

 يك هفتم )4

عمومي هر شريك قطع نظر از تعداد سهام يا ميزان در كدام يك از شركتهاي ذيل در مجمع  -5
  سرمايه تنها يك حق را دارد؟

  شركتهاي تعاوني )1
 سهامي خاص )2

 سهامي دولتي )3

 هيچ شركتي )4

  ...هر عضو در شركت تعاوني  -6
  .به نسبت سهام خود، حق راي دارد )1
 .بدون در نظر گرفتن ميزان سهم فقط داراي يك راي است )2

 .ممكن است حق راي نداشته باشددر صورت پيش بيني در اساسنامه  )3

 .در صورت تصويب مجمع عمومي مي تواند از داشتن حق راي محروم گردد )4

  .مي باشد... هيات مديره شركت تعاوني مركب از  -7
  .حداقل سه نفر و حداكثر هفت عضو اصلي و تا يك سوم اعضاي اصلي عضو علي البدل )1
  نفر3 )2

  نفر5 )3

  نفر عضو اصلي7 نفر و حداكثر 3حداقل  )4

  ...خروج عضو از شركت تعاوني  -8
  .اختياري است )1
 .ممكن است )2

 .ممكن نيست در صورتي كه اساسنامه منع كرده باشد )3

 .ممكن است در صورتي كه مجمع عمومي تصويب كند )4

  در اين شركت سهام شركاء لزوما با نام است؟ -9
  سهامي عام )1
 سهامي خاص )2
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 تعاوني )3

 دو و سه )4

اد اعضاي موافق با اساسنامه نبايد كمتر از در شركتهاي تعاوني در جلسات مجمع موسس تعد -10
  .باشد... 

   نفر5 )1
  نفر7 )2

  نفر10 )3

  نفر14 )4

  ...عضو در شركتهاي تعاوني  -11
  .لزوما شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي است )1
 .ممكن است شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي باشد )2

 .لزوما شخص حقيقي يا حقوقي دولتي است )3

 .لزوما شخص حقيقي است )4

  ...تهاي تعاوني تابعيت شرك  -12
  .ممكن است ايراني يا خارجي باشد )1
 .توليدي الزاما ايراني است )2

 .كشاورزي ممكن است ايراني يا خارجي باشد )3

 .لزوما ايراني است )4

هرگاه در شركت تعاوني توليدي عده اي از شركاء كه از اهل حرفه اي كه موضوع عمليات  -13
 از شركايي باشد كه حرفه آنها اعضاي اداره كننده بايد... شركت است نباشند حداقل 
  .موضوع عمليات شركت است

  يك دوم )1
 يك سوم )2

 دو سوم )3

 سه چهارم )4

  :شركت تعاوني اعم از توليد يا مصرف -14
  .لزوما وفق مقررات شركت سهامي تشكيل مي گردد )1
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 .لزوما وفق مقررات خاص بين شركاء تشكيل مي گردد )2

 .ممكن است وفق مقررات شركت سهامي تشكيل گردد )3

 . وفق مقررات قانون بخش تعاون تشكيل گرددممكن است )4

چنانچه هيات مديره شركت تعاوني ظرف مدت حداكثر يك ماه نسبت به تشكيل مجمع  -15
  .مي تواند نسبت به تشكيل مجمع عمومي اقدام نمايد... عمومي اقدام نكند، 

  يك پنجم اعضاء )1
 يك سوم اعضاء )2

 وزارت تعاون )3

  هر يك از اعضاء )4
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