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 ؛هاي تجارتی بر هفت قسم استشرکت -ق.ت 20ماده 
 .شرکت سهامی) 1
 .شرکت با مسئولیت محدود) 2
 .شرکت تضامنی) 3
 .شرکت مختلط غیر سهامی) 4
 .شرکت مختلط سهامی) 5
 .شرکت نسبی) 6
 .شرکت تعاونی تولید و مصرف) 7

ر رات  ی  ی  جاررر   یی 
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  در نظم تطبیقی شرح روان، جامع  و فرموالسیون حقوق جتارت۞ 

  

 :شودیکار برده ممشروح مربوط به یدر معان ریقانون اصطالحات ز نیدر ا - 1ماده 
و فروشندگان،  دارانیکه در آن خر شودیاطالق م يمجاز ای ییایجغراف ییبه فضابازار:  -1

 .کنندیرا مبادله م کینزد نیجانش ایکاالها و خدمات مشابه 
 .ردیگمورد مبادله و استفاده قرار  تواندیکه م رمنقولیغ ایمنقول و  ءیهرشکاال:  -2
 .ستین کیآن قابل تفک دیتول ندیکه استفاده از آن از فرا یرملموسیمحصول غخدمت:  -3
 يکه دارااعم از آن کند،یم تیخدمت فعال ایکاال  دیکه در تول يواحد اقتصادبنگاه:  -4

 .باشد یقیحق ای یحقوق تیشخص
.شده باشد لیقانون خاص حسب مورد تشک ایقانون تجارت  تیکه با رعا یشخص حقوقشرکت:  -5
 نییتع اریشرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اخت کیاز سهام  یزانیم: یتیریسهام مد -6

 شرکت دارد. رهیمد أتیعضو را در ه کیحداقل 
 تیاکثر نییکه دارنده آن قادر به تعآن يبرا ازیسهام مورد ن زانیحداقل م: یسهام کنترل -7

 .شرکت باشد رهیمد أتیاعضاء ه
 ياقتصاد جمهور یقانون بخش تعاون تیاست که با رعا یشخص حقوق: یشرکت تعاون  -8

 یتعاون يهااز قانون شرکت يو مواد یاسالم يمجلس شورا 1370مصوب  رانیایاسالم
نوع شرکت  نیشده باشد. ا لیآنها تشک ياست و اصالحات بعد که نسخ نشده 1350مصوب 

 .شودیم دهینام زیمتعارف ن یتعاون
قانون تجارت  تیاست که با رعا عامیشرکت سهام ینوع: عامیسهام یشرکت تعاون -9

 .شده باشد لیقانون تشک نیمذکور در ا يهاتیو محدود
 ییفقرزدا ياست که برا عامیسهام ایمتعارف  یتعاون ینوع: یمل ریفراگ یشرکت تعاون -10

در  یآزاد است ول یتعاون نیافراد در ا ریسا تی. عضوشودیم لیتشک يدرآمد نیاز سه دهک پائ
 د.باشن يدرآمد نیدهک پائاز سه دی) اعضاء آن با%70حداقل هفتاد درصد( لیبدو تشک

 يو فروشنده مستقل برا داریخر دکننده،یتول يدر بازار که در آن تعداد یتیوضعرقابت:  -11
 دکنندگان،یاز تول کیچیکه ه يطوربه کنند،یم تیخدمت فعال ایفروش کاال  ایو  دیخر د،یتول
به  اههاورود بنگي برا ایرا در بازار نداشته باشند  متیق نییو فروشندگان قدرت تع دارانیخر

 وجود نداشته باشد. یتیخروج از آن محدود ایبازار 
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و  داریخر کننده،دیشرکت تول ایچند بنگاه  ای کیدر بازار که سهم  یتیوضعانحصار:  -12
مقدار را در بازار  ایو  متیق نییباشد که قدرت تع یزانیبازار به م يفروشنده از عرضه و تقاضا

 مواجه باشد. تیخروج از آن با محدود ایبه بازار  دیجد يورود بنگاهها ایداشته باشد، 
متوسط،  نهیبودن هز ینزول لیبنگاه به دل کیاز بازار که  یتیوضع: یعیانحصار طب -13
 ایقادر به ورود  متیبا آن ق يگریعرضه کند که بنگاه د یمتیخدمت را به ق ایکاال  تواندیم

 در بازار نباشد.  تیادامه فعال
کاال و  دیخر ایفروش و  د،یاز بازار که به موجب قانون، تول یتیوضع: یانحصار قانون -14
 .ردیگیقرار م نیچند بنگاه مع ای کیخدمت خاص در انحصار  ای

مقدار عرضه  مت،یق نییتع ییدر بازار که در آن توانا یتیوضعمسلط:  ياقتصاد تیوضع -15
.ردیقرار گ یحقوق ایو  یقیچند شخص حق ای کی اریقرارداد در اخت طیشرا ایخدمت  ایکاال  يتقاضا ای

خود،  یحقوق تیبراساس آن چند شرکت، ضمن محو شخص کهیاقدامادغام:  -16
جذب شوند. يگرید یحقوق تیدر شخص ایدهند  لیتشک يدیواحد و جد یحقوق تیشخص

 ایخود دو  یحقوق تیشرکت ضمن محو شخص کیبراساس آن  کهیاقدام: هیتجز -17
 .دهد لیتشک دیجد یحقوق تیچند شخص

 یقسمت ایتملک تمام  قیکه از طر یشرکت ایبنگاه کننده: شرکت کنترل ایبنگاه  -18
 يهاشرکت ایبنگاهها  ياقتصاد يتهایفعال گر،یاز طرق د ایو  تیریمد ای هیسرما ایاز سهام 

 .کندیبازار کنترل م کیرا در  گرید
هر  ایمشابه  نیعناو يعامل و افراد دارا ریمد ره،یمد أتیاعضاء هشرکت:  رانیمد -19

 ای، اساسنامه آن ایدر شرکت، به موجب قانون و  يریگمیتصم تیکه مسؤول يگریشخص د
 به آنها واگذار شده باشد. یقانون صالحيمراجع ذ ایبه موجب حکم دادگاه و 

که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به  يموارداخالل در رقابت:  -20
خاص، کاهش مهارت  يتداول ثروت در دست افراد و گروههاشدن به تمرکز و  یعموم، منته

 بر کشور شود. گانهیب يسلطه اقتصاد ایو ابتکار در جامعه و 
هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه،  مجوز کسب و کار: -21

اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعالم، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند 
مکتوبی است که براي شروع، ادامه، توسعه، انحالل یا بهره برداري فعالیت اقتصادي توسط 

 .ربط صادر می شودمراجع ذي 
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 هاي سهامیشرکت

 مسئولیت صاحبان وشده  تقسیم سهام به آن سرمایه که است شرکتی سهامی شرکت - 1 ماده
 .است هاآن سهام اسمی مبلغ به محدود سهام

 امور آن عملیات موضوعاینکه  ولو شودمی محسوب بازرگانی شرکت سهامی شرکت - 2 ماده
 .نباشد بازرگانی

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

 :شودمی تقسیم نوع دو به سهامی شرکت - 4 ماده

 به سهام فروش از طریق را شرکت سرمایه از قسمتی هاآن مؤسسین هایی کهشرکت :اول نوع
 .شوندمی نامیده عام سهامیها شرکت شرکت گونهاین. کنندمی تأمین مردم

 تأمین مؤسسین منحصراً توسط تأسیس موقع در هاآن سرمایه تمام هایی کهشرکت :دوم نوع
 .شوندمی نامیده خاص سهامی ها شرکتشرکت گونهاین. است گردیده

 خاص هاي سهامدر شرکت و »عام سهامی شرکت« عبارت عام هاي سهامیشرکت در - تبصره
 در شرکت نام با فاصله بدون آن از بعد یا شرکت نام از قبل باید »خاص سهامی شرکت« عبارت
 .شود قید خوانا و روشن طوربه هاي شرکتآگهی و هاو اطالعیهاوراق  کلیه

 سرمایه و میلیون ریال پنج از عام هاي سهامیشرکت سرمایه ،تأسیس موقع در - 5 ماده
 .باشد نباید کمتر ریال میلیون یک از خاص هاي سهامیشرکت

 شود کمتر ماده این در مذکورحداقل از علت هر به تأسیس از بعد شرکت که سرمایهصورتی در
 به شرکت یا آید عمل به اقدام مقرر حداقل میزان تا سرمایهافزایش  به نسبت سال یک ظرف باید
 تواندذینفع می هر یابد وگرنه شکل تغییر تجارت قانون در هاي مذکورشرکت انواع از دیگرينوع

 .کند صالحیتدار درخواست دادگاه از را آن انحالل

 را رسیدگی دادگاه گرددمنتفی انحالل درخواست موجب قطعی رأي صدور از قبل هرگاه
 .نمود خواهد موقوف

 شرکت سرمایه درصد بیست اقالً باید مؤسسین عام هاي سهامیشرکت تأسیس براي - 6 ماده
 شرف در شرکت نامبه  حسابی در را شده تعهد درصد مبلغ پنج و سی الاقل و کرده تعهد خود را

 طرح و شرکت اساسنامه طرح ضمیمه به اياظهارنامه سپس سپرده هابانک ازیکی  نزد تأسیس
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ها شرکت ثبت اداره به تهران در باشد رسیده مؤسسین امضاي کلیه به که سهام نویسیپذیره اعالمیه
 اداره به ندارد ها وجودشرکت ثبت دایره که نقاطی در ها وشرکت ثبت دایره ها بهدر شهرستان و

 .کننددریافت رسید و تسلیم محل امالك و اسناد ثبت

 مالکیت مدارك یا آن باید عین باشد غیرنقد صورت به مؤسسین تعهد از قسمتی هرگاه - تبصره
 بانک گواهی و تودیع است شده باز حساب نقدي مبلغپرداخت  براي که بانکی همان در را آن
 .نمایند ها تسلیمشرکت ثبت مرجع به آن ضمایم و اظهارنامهضمیمه  به را

 و رسیده مؤسسینکلیه  امضاي به تاریخ قید با باید 6 ماده در مذکور اظهارنامه - 7 ماده
 :باشد شده ذکر آن در مخصوصاً زیر موضوعات

 .شرکت نام - 1

 .مؤسسین اقامتگاه و کامل هویت - 2
 شرکت. موضوع - 3
 .تفکیک به آن غیرنقد و نقد مقدار تعیین و شرکت سرمایه مبلغ - 4

 باشد نظر مورد نیز ممتاز سهامکه  صورتی در و هاآن اسمی مبلغ و نامبی و نام با سهام تعداد - 5
 .سهام گونهاین و امتیازات خصوصیات و تعداد تعیین

 نام و حساب شمارة با تعیین اندکرده پرداخت که مبلغی و مؤسسین از یک هر تعهد میزان - 6
 و اوصاف تعیین غیرنقد آورده مورد در. است شده واریز آن در پرداختی وجوه که بانکی

 نمود. حاصل اطالع غیرنقد آورده کیف و کم از بتوان که نحوي بهآن  ارزش و مشخصات
 شرکت. اصلی مرکز - 7
 .شرکت مدت - 8

 :باشد زیر مطالب بر و مشتمل رسیده مؤسسین امضاء به تاریخ قید با باید اساسنامه طرح - 8 ماده
 .شرکت نام - 1
 منجز. و صریح طوربه شرکت موضوع - 2
 .شرکت مدت - 3

 مورد نظر باشد.شعبه اگر تأسیس آن  شعبو محل شرکت اصلی مرکز - 4
 تفکیک. به آن غیرنقد و نقد مقدار تعیین و شرکت سرمایه مبلغ - 5
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 باشد نظر مورد ممتاز سهام ایجادکه صورتی در و هاآن اسمی مبلغ و نام با و نامبی سهام تعداد - 6

 سهام. گونهاین امتیازات و خصوصیات و تعداد تعیین

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

 نام. با سهام انتقال نحوه - 8
 .بالعکس و نامبی سهام به نام با سهام تبدیل طریقه - 9

 .آن و ترتیب شرایط ذکر، اوراق قرضه صدور امکان بینیپیش صورت در - 10
 .شرکت سرمایه کاهش و افزایش ترتیب و شرایط - 11
 عمومی. مجامع دعوت ترتیب و مواقع - 12

 ها.آن اداره ترتیب وعمومی  مجامع تشکیل جهت الزم نصاب حد به راجع مقررات - 13
 .عمومی مجامع تصمیماتبودن  معتبر براي الزم اکثریت و رأي اخذ و شور طریقۀ - 14

 که مدیرانی براي جانشین تعیین نحوه و هاآن مأموریت مدت و انتخاب طرز و مدیران تعداد - 15
 گردند.می ممنوع قانونی جهات به یا معزول محجور یا یا کنندمی استعفاء یا فوت

 .مدیران اختیارات حدود و وظایف تعیین - 16
 بسپارند. شرکت صندوق به باید مدیران که تضمینی سهام تعداد - 17
 مأموریت مدت و انتخابنحوه  و بیشتر یا داشت خواهد بازرس یک اینکه شرکت قید - 18

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

 اساسنامه. تغییر نحوه - 21

 :باشد زیر بر نکات مشتمل باید 6 ماده در مذکور نویسیپذیره اعالمیه طرح - 9 ماده
 .شرکت نام - 1
 شود.میتشکیل  منظورآن به شرکت کههاییفعالیت نوع و شرکت موضوع - 2

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



87 

  

   ۞های جتارتی  در نظم تطبیقی /  شرکت ٢حقوق جتارت    

 .شرکت مدت - 4
 امور در مؤسسین از یا بعضی که تمامصورتی در ،مؤسسین شغل و اقامتگاه و کامل هویت - 5

 آن ذکر باشند داشته تجاربی یا اطالعات یا سوابق آن بامشابه  امور یا شرکت موضوع به مربوط
 اختصار. به

 مورد در .سهام نوع و و تعداد تفکیک به آن غیرنقد و نقد مقدار تعیین و شرکت سرمایه مبلغ - 6
 کم از بتوان که نحوي به آن ارزش و اوصاف و و مشخصات مقدار تعیین شرکت غیرنقد سرمایه

 نمود. حاصل اطالع غیرنقد سرمایهکیف  و
 آن موجبات و چگونگیتعیین  اندگرفته نظر در خود براي مزایایی که مؤسسینصورتی در - 7

 .تفصیل به مزایا

 اند.کرده پرداختکه  مبلغی و کرده تعهد مؤسسین که سرمایه از مقداري تعیین - 8
 مطالعاتی و شرکت تشکیلمقدمات  تدارك جهت موقع آن تا مؤسسین که هاییهزینه ذکر - 9
 .هاي شرکتفعالیت شروع تا الزم هايهزینه و برآورد اندکرده پرداخت است گرفته انجام که
 ذکر باشد خاصی مراجع موافقت مستلزم قانوناً شرکت موضوع که انجامصورتی در - 10

 .مراجعآن  اصولی موافقت یا نامهاجازه مشخصات
 تعیین و شود تعهد نویسیپذیرهتوسط  باید نویسیپذیره هنگام که سهامی تعداد حداقل ذکر - 11

 گردد. پرداخت نقداً نویسیپذیرهمقارن  بایدآنکه  از مبلغی

 حساب آن به باید تعهد مورد سهام نقدي مبلغ که بانکی حساب مشخصات و شماره ذکر - 12
 پرداخت و نویسیپذیره براي توانندمی عالقه ذي اشخاصآن  طی که مهلتی تعیین و شود پرداخت

 کنند. مراجعه بانک به نقديمبلغ 
 به مندانعالقه به مراجعه براياساسنامه  طرح انضمام به مؤسسین اینکه اظهارنامه به تصریح - 13

 .است شده ها تسلیمشرکت ثبت مرجع
 عمومی مجمع تشکیل تا بعدياطالعیه  و دعوت هرگونه که کثیراالنتشاري روزنامه نام ذکر - 14

 .شد منتشر خواهد آن در منحصراً مؤسس

 .نویسانپذیره به سهام تخصیص چگونگی - 15
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 هاآن مندرجات و تطبیق آن ضمایم و اظهارنامه مطالعه از ها پسشرکت ثبت مرجع -10 ماده

 .نمود خواهد را صادر نویسیپذیره اعالمیه انتشار اجازه ،قانون با

 که بانکی در نیز و گردیدهآگهی جراید در مؤسسین توسط باید نویسیپذیره اعالمیه -11 ماده
 .شود داده قرار مندانعالقه دید در معرض گیردمی صورت آن نزد سهام تعهد

 مراجعه بانک به مندانعالقه است شده معین نویسیپذیره اعالمیه در که مهلتی ظرف -12 ماده
 خواهند دریافت رسید و تأدیه شود پرداخت باید نقداً را که مبلغی و امضاء را سهام تعهد ورقه و

 .کرد

 :باشد زیر نکات بر مشتمل باید سهم تعهد ورقه -13 ماده
 .شرکت مدت و اصلی مرکز و موضوع و نام -1
 شرکت. سرمایه - 2

 .صدورآن مرجع و نویسیپذیره اعالمیه انتشار اجازه تاریخ و شماره - 3
 بابت آن از که مبلغی و همچنین آن اسمی مبلغ و شودمی واقع تعهد مورد که سهامی تعداد - 4

 شود. باید پرداخت نویسیپذیره موقع در نقداً

 شود. پرداخت حساب آن باید به نویسانپذیره توسط الزم مبلغ که حسابی شماره و بانک نام - 5
 .نویسپذیره کامل نشانی و هویت - 6

 مقررات طبق را تعهد مورد سهام نشده پرداخت مبلغ است متعهد نویساینکه پذیره قید - 7
 .نماید پرداخت شرکت اساسنامه

 مقامقائم یا نویسامضاي پذیره به تاریخ قید با و تنظیم نسخه دو در سهم تعهد ورقه -14 ماده
 امضاي و مهر و وجه رسید قید با دوم نسخه و نگاهداريبانک  نزد اول نسخه رسیده او قانونی
 .شودمی تسلیم نویسپذیرهبه بانک

 کامل نشانی و هویت امضاء کند دیگري براي شخصی را سهم تعهد که ورقهصورتی در -تبصره
 .شد خواهد ضمیمه و او اخذ سمت مدرك و قید امضاکننده سمت و

 تصمیمات و شرکت اساسنامه قبول مستلزم خود خودي به ،سهم تعهد ورقه امضاي -15 ماده
 .باشدمی سهام صاحبان عمومی مجامع
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 که مدتصورتی در و یا است شده معین نویسیپذیره براي که مهلتی گذشتن از پس -16 ماده
 تعهدات به ماه یک تا حداکثر مؤسسین تمدید شده مدت انقضاي از بعد باشد شده تمدید
 سی و اقالً گردیده تعهد صحیحاً شرکت سرمایه اینکه تمام احراز از پس ورسیدگی نویسانپذیره

 و اعالم و تعیین را از تعهدکنندگان یک هر سهام تعداد است شده پرداخت آن درصد پنج و
 .نمود خواهنددعوت  را مؤسس عمومی مجمع

با  »سازمان«نزد  منوط به ثبت آن »بازار اولیه«در  اوراق بهادار »عمومی عرضه« ـ20ماده 
اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت  »عرضه عمومی«باشد، و رعایت مقررات این قانون می

 مفاد این قانون ممنوع است.
منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و به »سازمان« نزدبهادار  اوراق ثبت ـ21ماده 

تأیید مزایا، تضمین سودآوري و یا توصیه  منزلهاطالعاتی بوده و بهو شفافیت  »سازمان« مصوبات
این  باشد. نمی »سازمان« توسط  هاي مرتبط با اوراق بهادارها یا طرحشرکت و سفارشی در مورد

 قید گردد.» نویسیاعالمیه پذیره«موضوع باید در 
اعالمیه «و  »بیانیه ثبت«ناشر موظف است تقاضاي ثبت اوراق بهادار را همراه با  ـ22ماده 
 تسلیم نماید. »سازمان« به جهت اخذ مجوز عرضه عمومی »نویسیپذیره
که  »نویسیپذیره اعالمیه«و  »بیانیه ثبت«فرم تقاضاي ثبت اوراق بهادار، محتویات  -تبصره
و نحوه هماهنگی  »نویسیپذیره اعالمیه«تسلیم شود و نیز چگونگی انتشار  »سازمان« باید به

تنظیم  »سازمان« موجب دستورالعملی است که توسطبه »سازمان«ها و ن مرجع ثبت شرکتبی
 رسد.می »شورا« و به تأیید

پس از بررسی تقاضاي ثبت اوراق بهادار و ضمایم آن و اطمینان از  »سازمان« ـ23ماده 
 کند.اقدام می »نویسیپذیره اعالمیه«تأیید  ها با مقررات، نسبت بهانطباق آن

تعیین  »سازمان« اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیرد که »عمومی عرضه« -1تبصره 
را  نویسیتواند مدت پذیرهمی »سازمان« روز تجاوز نخواهد کرد.کند. مدت مذکور از سیمی
 تمدید کند. مدت سی روز دیگرحداکثر به موجه ادله و احراز »ناشر«تقاضاي  با

، »عمومی عرضه«اتمام مهلت  موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از »ناشر« -2 تبصره
 معین خواهد نمود، »سازمان« فروش اوراق بهادار از طریقی که و را از نتایج توزیع »سازمان«



90 

 

  در نظم تطبیقی شرح روان، جامع  و فرموالسیون حقوق جتارت۞ 

  

 »نویسیاعالمیه پذیره«فروش کامل، در درخصوص عدم  »ناشر« نحوه برخورد مطلع نماید.
 شود.مشخص می

توسط  »عرضه عمومی«شده، پس از تأیید تکمیل فرآیند استفاده از وجوه تأدیه -3تبصره 
 ، مجاز است.»سازمان«

شده باید حداکثر ، وجوه گردآوري»عرضه عمومی«در صورت عدم تکمیل فرآیند  -4تبصره 
 گذاران عودت داده شود.ظرف مدت پانزده روز به سرمایه

شده و ضمائم ارسالی را براي ثبت و اخذ مجوز تکمیلفرم تقاضاي  »سازمان« اگر ـ24ماده 
رسانده و  »ناشر«روز مراتب را به اطالع سی طی مدت انتشار اوراق بهادار ناقص تشخیص دهد،

در صورت کامل بودن مدارك، موظف است حداکثر  »سازمان« نماید.درخواست اصالحیه می
موافقت خود را با ب موافقت یا عدممرات از تاریخ ثبت درخواست در سازمان، روزسی ظرف

 کند. اعالم »ناشر«ثبت اوراق بهادار به 
یا افزایش  هاي سهامی عاماالجراشدن این قانون، براي ثبت شرکتاز تاریخ الزم ـ25ماده 

ها، پس از موافقت توسط مرجع ثبت شرکت »نویسیپذیره اعالمیه«انتشار  اجازه ها،سرمایه آن
 شود.صادر می »سازمان«

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

 و شرکت اساسنامه درباره شور و الزم مبالغ و تأدیه شرکت سهام کلیه نویسیپذیره احراز و
 بازرسانو  مدیران. کندمی انتخاب را شرکت بازرسان یا بازرس و مدیران اولین آن تصویب
 بازرس و مدیر که است این بر دلیل خودخودي به سمت قبول نمایند سمت قبول کتباً باید شرکت

 تشکیلشرکت  تاریخ این از. اندگردیده آن دارعهده خود هاي سمتو مسئولیت تکالیف به علم با
 .شودمی محسوب شده

 در باید ساالنه عمومی مجمعتشکیل  تا سهام صاحبان براي اطالعیه و دعوت هرگونه -تبصره
 و مؤسس عمومی مجمع وسیلهبه  روزنامه دو این از شود یکی منتشر کثیراالنتشار روزنامه دو

 .شودمی تعیین 1جهانگردي و اطالعات وزارت طرف از دیگر روزنامه

                                                   
 متولی این امر است.» وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی«در حال حاضر  . 1
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 مجمع جلسهصورت  ضمیمه به رسیده مؤسس عمومی مجمع تصویب به که اياساسنامه -18 ماده
 .شد خواهد ها تسلیمشرکت ثبت مرجع به شرکت ثبت جهت بازرسان و مدیران قبولی اعالمیه و

 این 6 ماده در مذکور اظهارنامه تسلیم تاریخ از ماه شش تا که شرکتصورتی در -19 ماده
ها شرکت ثبت مرجع نویسانپذیره یا مؤسسین از هر یک درخواست به باشد نرسیده ثبت به قانون
 که بانکی و به صادر شرکت ثبت عدم از حاکی ايگواهینامه است شده تسلیم آنبه اظهارنامه که

 به نویسانپذیره و مؤسسین تا داردمی ارسال است عمل آمده به آن در وجوه تأدیه و سهام تعهد
 کهايهزینه هرگونه صورت این در. دارند مسترد را خود پرداختی و وجوه تعهدنامه و مراجعه بانک
 .بود خواهد عهدة مؤسسین به باشد شده تعهد یا پرداخت شرکت تأسیس براي

 مدارك ضمیمه به اظهارنامهتسلیم  فقط خاص هاي سهامیشرکت ثبت و تأسیس براي -20 ماده
 :خواهد بود ها کافیشرکت ثبت مرجع به زیر

 باشد. رسیده سهامدارانامضاي کلیه باید به که  شرکت اساسنامه - 1

 نبایدکه آننقدي  قسمت از تأدیه حاکی بانکی گواهینامه و سهام کلیه تعهد بر مشعر اظهارنامه - 2
 رسیده سهامداران کلیه امضاي به باید مذکور اظهارنامه. باشد سهام کل درصد پنج و سی از کمتر
 صورت و گردیده تأدیهآن  تمام باید باشد، غیرنقد صورتبه سرمایه از قسمتی یا تمام هرگاه .باشد
 داشته وجود ممتازه که سهامصورتی در و باشد شدهمنعکس  اظهارنامه در تفکیک به آن تقویم
 باشد. شده منعکس اظهارنامه در آن موجبات و امتیازاتشرح  باید باشد

 امضاي به و قید ايجلسهدر صورت  باید که شرکت بازرسان یا بازرس و مدیران اولین انتخاب - 3
 باشد. رسیده سهامداران کلیه

 .17 ماده اخیر قسمتبا رعایت و بازرسی مدیریت سمت  قبول - 4
مجمع اولین تا تشکیل شرکت  به راجع آگهی هرگونه که کثیراالنتشاري روزنامه نام ذکر - 5

 شد. خواهد منتشر آن در عادي عمومی

 مقرر عام هاي سهامیشرکت ثبت و تشکیل براي قانون این در که شرایطی و قیود سایر -تبصره
 .بود نخواهد الرعایهالزم خاص هاي سهامیشرکت مورد در است

 در فروش یا نویسیپذیرهبراي  را خود سهام توانندنمی خاص هاي سهامیشرکت -21 ماده
 نوع هر یا و اطالعیه و آگهی انتشار به یا و نمایندعرضه  هابانک توسط یا بهادار اوراق بورس
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هاي شرکتبه  مربوط مقررات اینکه از مگر کنند مبادرت خود سهام فروش براي تبلیغاتی اقدام

 .نمایند تبعیت است مذکور قانون این در که نحوي به عام سهامی

 نیست ممکن تأسیس شرف در هاي سهامیشرکت نامبه  شده تأدیه وجوه از استفاده -22 ماده
 .19 ماده در مذکور درمورد یا و شرکت رسیدن ثبت به از پس مگر

 ثبت به و منظور تأسیس به که اقداماتی و اعمال کلیه به نسبت شرکت مؤسسین -23 ماده
 .دارند مسئولیت تضامنی دهندمی انجام شرکت رسانیدن

 مسئولیت محدود با شرکت
 تجارتی امور براي نفرچند  یا دو بین که است شرکتی مسئولیت محدود با شرکت -94 ماده
 فقط باشد شده تقسیم سهام قطعات یا سهام به سرمایهاینکه  بدون شرکا از یک هر و شده تشکیل

 .است شرکت تعهدات و مسئول قروض شرکت در خود سرمایهمیزان  تا

 مقابل در شرکت آن شود و اال قید) مسئولیت محدود با( عبارت باید شرکت اسم در -95 ماده
 .بود خواهد آن مقررات و تابع محسوب تضامنی شرکت ثالث اشخاص

 قید شرکت اسم در او اسم کهشریکی و اال باشد شرکا یک ازهیچ اسم متضمن نباید شرکت اسم
 .داشت خواهد را تضامنی شرکت در ضامن شریکحکم  ثالث اشخاص مقابل در شده

و تأدیه  نقدي سرمایهتمام که شودمی تشکیل وقتی مسئولیت محدود با شرکت -96 ماده
 .باشد شده و تسلیمنیز تقویم غیرنقدي الشرکه سهم

 به کدام هر غیرنقديهاي الشرکهسهم که باشد شده قید صراحتاً باید نامهشرکت در -97 ماده
 .است شده تقویم میزان چه

 معین غیرنقدي هايالشرکهسهمبراي شرکت تشکیل حین در که قیمتی به نسبت شرکا -98 ماده
 .دارند ثالث مسئولیت تضامنی اشخاص مقابل در شده

 .است شرکت تشکیل تاریخ از سال دهفوق  مقررات از ناشی دعاوي زمان مرور -99 ماده

 باطل باشد شده تشکیل 97 و 96 مواد برخالف که مسئولیت محدود با شرکت هر -100 ماده
 .ندارند بطالن این به استناد حق ثالث اشخاص در مقابل شرکا لیکن است ساقط اعتبار درجه از و

 عمل به مستند بطالن که شود شرکایی صادر قبل ماده استناد به شرکت بطالن حکم اگر -101 ماده
 سر کار آن از پس بالفاصله یا بطالن سبب حدوث حین در که و مدیرهایی نظار هیأت و است هاآن
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 این از ناشیه خسارات به نسبت ثالث اشخاص و دیگر شرکا مقابل در اندنکرده وظیفه انجام و بوده
 .است بطالن موجب حدوث تاریخ از سال ده زمان مرور مدت. بود خواهند مسئول متضامناً بطالن

 تضامنی شرکت
 بین تجارتی امور برايمخصوص اسم تحت در که است شرکتی تضامنی شرکت -116 ماده
 قروض تمام تأدیه براي شرکت دارایی اگر: شودمیتشکیل  مسئولیت تضامنی با نفر چند یا دو

 شرکا بین که قراري هر.است شرکت قروض تمام مسئول پرداخت شرکا از هر یک نباشد کافی
 .بود خواهد یکن لم کأن ثالث اشخاصمقابل  در باشد شده داده ترتیب این برخالف

 شرکا از نفر یک اسم و الاقل) تضامنی شرکت( عبارت باید تضامنی شرکت اسم در -117 ماده
 شریک اسم از بعد باید نباشد شرکا تمام اسامی بر مشتمل شرکت که اسمصورتی در. شود ذکر

 .شود قید )برادران و( یا) شرکا و( قبیل از عبارتی است شده ذکر که یا شرکایی

الشرکه و سهمتأدیه نقدي سرمایه  تمام که شودمی تشکیل وقتی تضامنی شرکت -118 ماده
 .باشد شده و تسلیم نیز تقویمغیرنقدي 

آنکه  مگر شودمی شرکا تقسیم بین الشرکهسهم نسبت به منافع تضامنی شرکت در -119 ماده
 .باشدداشته  مقرر را ترتیب این از غیر نامهشرکت

 غیرسهامی مختلط شرکت
 اسم تحت در امور تجارتی براي که است شرکتی غیرسهامی مختلط شرکت -141 ماده

 بدون مسئولیت محدود با شریک نفر چند یا یک و ضامن شریک نفر چند یا یک بین مخصوصی
 بر عالوه است ممکنکه  است قروضی مسئول کلیه ضامن شریک. شودمی تشکیلسهام  انتشار
 میزان تا فقط مسئولیت او که است کسی محدود مسئولیت با شریک. شود پیدا شرکت دارایی
 .بگذارد بایستی یا و گذارده شرکت درکه  است ايسرمایه

 .شود قید ضامن شرکا از یکی اسم الاقل و) مختلط شرکت(عبارت  باید شرکت اسم در

 .بود خواهد نامهشرکت تابع ذیل مقررات رعایت با شرکا بین روابط -142 ماده

 مقابل در باشد شرکتاسم  جزء اسمش که مسئولیت محدود با شرکا از یک هر -143 ماده
 شرکا بین ترتیب این برخالف که قراري هر. شد خواهدمحسوب  ضامن شریک شرکت طلبکاران

 .است اثربی ثالث اشخاص مقابل در باشدشده  داده
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 در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت - 150ماده 

 اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بودکرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل
 .اندمگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطالع داشته

 سهامی مختلط شرکت
 عده یک بین مخصوصیاسم  تحت در که است شرکتی سهامی مختلط شرکت -162 ماده

 .شودمی تشکیل ضامن شریک نفر چند یا یک و سهامی شرکاي

 القیمهمتساوي سهام یا قطعات سهام صورتبه هاآن سرمایه که هستند کسانی سهامی شرکاي
 .دارند شرکت در که است ايسرمایه همان میزان تا هامسئولیت آن و درآمده

 است قروضی و مسئول کلیه در نیامده سهام صورت به او سرمایه که است کسی ضامن شریک
 هامسئولیت آن ضامن شریک تعدد صورت در. شود پیدا شرکت دارایی بر عالوه است ممکن که
 .بود خواهدتضامنی  شرکت مقررات تابع یکدیگر با هاآن روابط و طلبکارانمقابل  در

 .شود قید ضامن شرکا از یکیاسم  الاقل و) مختلط شرکت( عبارت باید شرکت اسم در -163 ماده
 نسبی شرکت

 دو بین مخصوص تحت اسم در تجارتی امور براي که است شرکتی نسبی شرکت - 183 ماده
 .گذاشته شرکت در که است ايسرمایه نسبت به از شرکا یک مسئولیت هر و تشکیل نفر چند یا

 ذکر باید شرکا از نفر یک اسم الاقل و) نسبی شرکت( عبارت نسبی شرکت اسم در -184 ماده
 شرکایی یا شریک اسم از بعد نباشد شرکا تمام بر اسامی مشتمل شرکت که اسمصورتی در شود.
 .است ضروري) برادران و( ،)شرکا و( قبیل از عبارتیشده  ذکر که

 .است الرعایهالزم نیز نسبی مورد شرکت در 123 و 122 ،121 ،120 ،119 ،118 ماده دستور -185 ماده

 از یک هر نباشد کافی شرکت قروض تمام تأدیه براي نسبی شرکت دارایی اگر -186 ماده
 .است شرکت قروض تأدیه مسئول داشته شرکت در که ايسرمایه نسبت به شرکا

عمل  به شرکت خوداز  باید آن قروض مطالبه نشده منحل نسبی شرکت که مادام -187 ماده
 .کنند مراجعه شرکا فرد فرد بهفوق  ماده با رعایت توانندمی طلبکاران انحالل از پس فقط آید

  تعاونی شرکت
  شودمی تشکیل حرف ارباب از ايعده بین که است شرکتی تولید تعاونی شرکت -190 ماده
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 .برندمی کاربه اجناس یا اشیاء فروش و تولید براي را خود مشاغل شرکا و

 اهل از یا نبوده شرکتدائمی خدمت در شرکا از عده یک تولید شرکت در اگر -191 ماده
  باید شرکت کنندهاداره اعضاي ثلث دو الاقل نباشنداست  شرکت عملیات موضوع که ايحرفه
 .است شرکت عملیات موضوع هاآن حرفه که شوند انتخابشرکایی  از

 :شودمی تشکیل ذیل مقاصد براي که است شرکتی مصرف تعاونی شرکت -192 ماده
 کرده ایجاد شرکا را مزبورهاینکه اجناس  از اعم زندگانی مصارف براي الزمه اجناس فروش - 1
 .هاآن از یک هر خرید نسبت به شرکا بین ضرر و نفع تقسیم - 2 باشند. خریده یا

 یا سهامی شرکت اصولمطابق است ممکن مصرف یا تولید از اعم تعاونی شرکت -193 ماده
 هر در ولی بشود تشکیل باشد شده داده ترتیب شرکاتراضی  با که مخصوصی مقررات طبق بر

 .است الرعایهالزم 33 و 32مواد  مفاد حال
 در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل - 194ماده 

مجمع  توانند درو هیچ یک از شرکاء نمیقطعات سهام ده ریال خواهد بودشود حداقل سهام یا 
 .عمومی بیش از یک رأي داشته باشد

 )1350هاي تعاونی (مصوب قانون شرکت
که به منظور رفع  یحقوق ای یقیاست از اشخاص حق یشرکت یشرکت تعاون - 2 ماده

و کمک  ياریخود قیطراعضاء از یو اجتماع يمشترك و بهبود وضع اقتصاد يهايازمندین
 .شودیم لیقانون مصرح است تشک نیکه در ا یآنان موافق اصول يمتقابل و همکار

 )1370قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی (مصوب 
آن به  بیطرح و تصو هیقانون پس از ته نیا تیبا رعا یتعاون يهاهیها و اتحادشرکت – 51 ماده

:و ثبت ارائه دهند لیتشک يرا برا ریمدارك ز دیبامشخص خواهد شد ییاجرا نامهنییکه در آ یتیفیک
 رهیمد أتیاعضاء و ه یو اسام یمجمع عموم نیمجمع مؤسس و اول لیصورتجلسه تشک - 1

 .منتخب و بازرسان
 .یاساسنامه مصوب مجمع عموم - 2
 .ثبت یدرخواست کتب - 3
 .و ارائه مجوز وزارت تعاون يشنهادیطرح پ - 4
 .هیسرما هیالتأدپرداخت مقدار الزم دیرس - 5
 .32ماده  2مدارك دعوت موضوع بند  -6
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مقرر نسبت به ثبت  فاتیمکلفند با انجام تشر یپس از اعالم قبول رهیمد أتیه نیاول - تبصره
 .ندیاقدام نما یتعاون
اسناد و مدارك الزم اقدام به  افتیها موظف است پس از دراداره ثبت شرکت - 52 ماده

 .دینما هایثبت تعاون

 هانامهها و نشر شرکتدر مقررات راجعه به ثبت شرکت
ثبت  هاي مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانونثبت کلیه شرکت - 195ماده 
 .ها استشرکت
وزارت  اسناد و نوشتجاتی که براي به ثبت رساندن شرکت الزم است در نظامنامه - 196ماده 

 .شودعدلیه معین می
نظامنامه  در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خالصه شرکتنامه و منضمات آن طبق - 197ماده 

 .وزارت عدلیه اعالن خواهد شد
هیچ یک  اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطالن عملیات شرکت اعالم شده - 198ماده 

 .اند عذر قرار دهندکرده اشخاص ثالثی که با آنها معاملهتوانند این بطالن را در مقابلاز شرکاء نمی
باید به  197و  195هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد  - 199ماده 

 .گردد هر حوزه جداگانه انجامشود درقسمی که در نظامنامه وزارت عدلیه معین می
زائد  در هر موقع که تصمیماتی براي تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت - 200ماده 

شرکت  انحالل به واسطه انقضاي مدتحتی در مواردي کهبر مدت مقرر یا انحالل شرکت (
از شرکت  گیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنهاصورت می
همین ترتیب در موقع  .الرعایه استالزم 197و  195شود مقررات مواد  شرکت اتخاذیا تغییر اسم

 .شود رعایت خواهد شدمیاتخاذ این قانون 79هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده 
طور خطی یا چاپی از ه ها و اعالنات و نشریات و غیره که بحسابدر هر گونه اسناد و صورت  - 201ماده 

شود سرمایه شرکت صریحاً هاي تعاونی صادر میاستثناي شرکته قانون ب ور در اینطرف شرکت هاي مذک
شرکت  -معین شود  باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً 

 )8/11/1399(اصالحی  .ریال محکوم خواهد شد 60/ 000/ 000تا  10/ 000/ 000جزاي نقدي از ه متخلف ب
دارند در مورد   هاي خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارتشرکت -تبصره 

 .این ماده خواهند بود خود در ایران مشمول مقرراتها و اعالنات و نشریاتحساباسناد و صورت
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 قانون تجارت  199و  197، 196 مواد  نظامنامه راجع به
 1399تا سال  الحاقات بعدي اصالحات وبا 

هاي در هر محلی که اداره ثبت اسناد و یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکت -1 ماده
 .تشکیل گردد رسمی نامه شرکت موجبه شود باید بتجارتی که در آن محل تشکیل می

هران در تها و در خارج ارتی باید در تهران در دایره ثبت شرکتجهاي تشرکت -2ماده 
 .اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند

.خواهد آمدعمل هشود بکه در دو نسخه تنظیم میايتقاضانامه موجب هثبت شرکت ب -3 ماده
 :تقاضانامه باید اسناد ذیل ضمیمه شودبه  -4 ماده
یک نسخه مصدق  -2  نامهیک نسخه اصل از شرکت -1 :سهامی هايشرکت در – الف

امضاء مدیر شرکت حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و ه نوشته ب -3  از اساسنامه شرکت
وعده سهام اسامی شرکاء با تعیین اسم و اسم خانوادگی  -4  پرداخت واقعی الاقل ثلث آن

سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام در موارد  -5   .هاهر یک از آن
 .تجارت قانون 44و 41و 10مواد مذکور در

یک نسخه  -1 )02/05/1311(اصالحی  :محدود مسئولیت با هايشرکت در  -ب
اسامی شریک یا  -3 یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد) -2 نامهمصدق از شرکت

 امضاء مدیرشرکت حاکی ازه نوشته ب -4 .شرکائی که براي اداره کردن شرکت معین شده اند
 .پرداخت تمام سرمایه نقدي و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدي با تعیین قیمت حصه هاي غیرنقدي

یک نسخه مصدق از -2 نامهیک نسخه مصدق شرکت -1 :تضامنی هايشرکت در – ج
امضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدي ه نوشته ب -3 اساسنامه شرکت (اگرباشد)

ا شرکائی که براي یاسامی شریک  -4 غیرنقدي هاي و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدي با تعیین قیمت
 .اداره کردن شرکت معین شده اند

یک نسخه  -2  نامهیک نسخه از شرکت -1 :غیرسهامی مختلط هايشرکت در -د
 .اسامی شریک یا شرکاء ضامن که سمت مدیریت دارند -3  مصدق از اساسنامه (اگرباشد)

یک نسخه  -2  نامهیک نسخه مصدق از شرکت -1 :سهامی مختلط هايشرکت در - ه
امضاء مدیر شرکت حاکی ه نوشته ب -4 شرکتاسامی مدیر یا مدیران  -3  مصدق از اساسنامه

مواد  -5  . از تعهد پرداخت تمام سرمایه سهامی و پرداخت واقعی الاقل ثلث از آن سرمایه
  [قانون تجارت] 44و 41و40مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در موارد 
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امضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدي شرکاء ضامن و تسلیم ه نوشته ب -6
 .صه هاي غیر نقديتمام سرمایه غیر نقدي باتعیین قیمت ح

یک نسخه مصدق از -2  نامهیک نسخه مصدق از شرکت -1 :نسبی هايشرکت در -و
امضاء مدیر شرکت حاکی ه نوشته ب -4  اسامی مدیر و یا مدیران شرکت -3  اساسنامه (اگرباشد)

 .هاي غیرنقدياز پرداخت تمام سرمایه نقدي و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدي با تعیین قیمت حصه
یک نسخه مصدق از اساسنامه  -2  نامهیک نسخه مصدق از شرکت -1 :تعاونی هايشرکت در -ز

بعد از ثبت شرکت متصدي ثبت باید نسخه ثانی تقاضانامه را باقی تاریخ و نمره ثبت امضاء  -5 ماده
 .تقاضاننده بدهد این سند، سند ثبت شرکت خواهد بوده و به مهر اداره ممهور کرده ب

در  تجارت قانون 20 ماده هاي تجاري موضوعتبدیل شرکت )ـ30/7/1399 (الحاقی10ماده
ها به موجب دستورالعملی خواهد بود نحوه ثبت تبدیل شرکت حدود قوانین و مقررات مجاز است.
 با تصویب این ماده توسط سازمان ثبت اسناد و امالك کشورکه ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

 توسط قضاییه قوه رئیس تایید از پس و تهیه قضاییه قوه مجلس امور و حقوقی معاونت همکاري
 گردد.می ابالغ کشور امالك و اسناد ثبت سازمان رییس

مرکزاصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی که در ایران تشکیل و هرشرکتی ـ اول ماده   هاشرکت ثبت به راجع قانون
 .محسوب است

هاي ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ـ ضمانتی ـ مختلط ـ کلیه شرکت ـ دوم ماده
تعاونی) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و 

تشکیالت  1310باید تا آخر شهریور ماه  اندتطبیق تشکیالت خود با قانون مزبور عمل نکرده
خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضاي ثبت کنند و اال به 

ها را به العموم بدایت محلی که ثبت باید در آن جا به عمل آید محکمه مدیران آنتقاضاي مدعی
العموم و در صورت تقاضاي مدعی یک صد الی هزار تومان جزاي نقدي محکوم خواهد کرد

حکم انحالل شرکت مختلف نیز صادر خواهد شد. در صورتی که مدت فوق براي تطبیق 
تشکیالت با قانون تجارت و تقاضاي ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضاي 

 .شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد
 به وزیران هیات 1399/12/25 مورخ مصوبه موجب به ماده این در مندرج نقدي جزاي
 .شد تعدیل ریال میلیون )60,000,000( شصت تا )30,000,000(  سی
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از تاریخ اجراي این قانون هر شرکت خارجی براي این که بتواند به وسیله شعبه  ـ سوم ماده
یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود یا نماینده به امور تجارتی 

 .شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد
هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده  ـ چهارم ماده

است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضاي ثبت  مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی
نماید در صورتی که این مدت براي تهیه و تسلیم اوراق الزمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس 

 .محکمه ابتدایی تهران به تقاضاي نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد
هاي خارجی در ایران مدیریت شعبه شرکتاشخاصی که به عنوان نمایندگی یا  ـ پنجم ماده

اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضاي موعد مقرر تقاضاي ثبت نکنند 
العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزاي نقدي از  به تقاضاي مدعی

راي هر روز تأخیر پس از صدور پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و به عالوه محکمه ب
شده حکم متخلف را به تأدیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی 

و تا سه ماه پس از تاریخ ابالغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت 
 .متخلف جلوگیري خواهد نمود

 بخش در وزیران هیات 1399/12/25 مورخ مصوبه موجب به ماده این در مندرج نقدي جزاي
 به دوم بخش در و ریال  میلیون )60,000,000( شصت تا )25,000,000( پنج و بیست به اول
 .شد تعدیل ریال میلیون )20,000,000( بیست تا )2,000,000( دو

ها به موجب امتیازنامه هاي خارجی که شرایط عملیات آنشرکتدر مورد  ـ ششم ماده
صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضاي ثبت وزارت امور 
خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجري نخواهد شد ولی جزاي نقدي براي 

 .یکصد تومان استهر روز تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزي ده الی 
 پنج به وزیران هیات 1399/12/25 مورخ مصوبه موجب به ماده این در مندرج نقدي جزاي

 .شد تعدیل ریال میلیون )60,000,000( شصت تا )15,000,000(
آن باید به اداره ثبت  تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب ـ هفتم ماده

اسناد کتباً اطالع داده شود تا وقتی که این اطالع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق 
به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این که شرکت اطالع اشخاصی 

 .د به ثبوت رساندکنند از تغییر نماینده یا مدیر خورا که به استناد این ماده ادعاي حقی می
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هایی خواهند بود که از هاي بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامهشرکت ـ هشتم ماده
هاي فوق و شرایط راجعه به ادامه ثبت شرکت شود. قبول تقاضايطرف وزارت عدلیه تنظیم می

 .هاي مزبوره خواهد بودها منوط به رعایت مقررات نظامنامهعملیات آن
هاي الزمه تنظیم خواهد شد براي اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه ـ نهم ماده

 :شودهاي مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین تکلیف در نظامنامه
 .ـ اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند1
 .ـ نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود2
 .ها باید ضمیمه اظهارنامه شودـ اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن3
 .ـ نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد4
 .ـ طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید 5
 .پس از ثبت باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آیدـ اعالناتی که  6
 .ـ تعرفه راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه7

ها و مؤسسات اعم از ایرانی حقوق ثبتی براي ثبت شرکت -1373و 1362اصالحی  -دهم ماده
 ..شود.اهمیت علمی، از بیان آن خودداري می فقداناست که به جهت و خارجی مطابق تعرفه 

قبل از ثبت  3نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که بر خالف ماده  ـ یازدهم ماده
به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی 

هاي داخلی خواهد شد. در مورد شرکتاین قانون محکوم به جزاي نقدي  5نماید مطابق ماده 
شوند کسانی که مکلف به تقاضاي ثبت شرکت که پس از تاریخ اجراي این قانون تشکیل می

این قانون محکوم به جزاي  2بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده 
 .نقدي خواهند شد

اسناد نسخ و این قانون  قانون ثبت 241 و ماده قانون تجارت 141و  66ـ مواد  دوازدهم ماده
 .شودبه موقع اجرا گذارده می 1310خرداد ماده  15از 
 ها،شرکت ثبت به راجع قانون دوازدهم مادة در مذکور ثبت قانون و تجارت قانون از منظور( ۞

 (قانون فعلی معتبر ثبت و تجارت قانون به ارتباطی و است سابق ثبت قانون و تجارت قانون
 ).ندارد )1310 مصوب ثبت قانون و 1311 مصوب تجارت
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 پردازیم.می» هاي تجاريشرکت«انواع تجار حقوقی، تحت عنوان در این فصل به بررسی تطبیقی 
هاي تجاري را از زمان این است که ضمن حفظ نظم ظاهري قانون تجارت، شرکت تالش ما بر

 ها به صورت موضوعی مورد تحلیل تطبیقی و فرموالسیون قرار دهیم؛تشکیل تا انحالل شرکت

 شخص، (اعم از حقیقی یا حقوقی) 2قوقی متشکل از الاقلهاي تجاري عبارتند از تجار حشرکت
که با انجام اعمال تجاري به نام و به حساب خود به قصد انتفاع، به دنبال کسب سود و انتفاع 

 شوند.بوده و تحت شرایط قانونی تشکیل می

 
کت جاد   های تجاریفرمول ا

 ساب خود)(به نام و به حخود را که شغل معمولِ شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) 2وجود الاقل ∑◄
 ها)تجار حقوقی (شرکت قرار دهند تحت شرایط قانونیبه قصد انتفاع معامالت تجارتی 

 .هاستآن تطبیقی مقررات حاکم برۀ هاي تجاري، مستلزم مطالعشرکتانواع تسلط بر مجموع 
هایی که در اعم است از شرکتهاي تعریف شده در شرکت

 ایم؛مواجه هابا چند مقرره راجع به انواع شرکت لذا اند.معرفی شدهو 
 

که براساس قانون تجارت مصوب قانون تجارت،  20موضوع ماده  
 اند. معرفی شده 1311

 1347ن تجارت مصوب که براساس الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانو 
 اند.معرفی شده

بخش تعاونی اقتصاد  قانونکه براساس قانون تجارت و « 
 اند.شدهمعرفی  1350و بعضاً قانون شرکت تعاونی مصوب  1370جمهوري اسالمی ایران مصوب

که طبق قانون هاي شرکت 
 تتجار قانون هايشرکت یف و به ظاهر برقانون اساسی تعر 44هاي کلی اصل اجراي سیاست

 اضافه شده است.
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، 1397هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با آخرین اصالحات قانون اجراي سیاست 

 »تعاونی فراگیر ملی«و  »تعاونی سهامی عام«، »تعاونی متعارف« ؛به ظاهر سه عنوان شرکت تعاونی
هاي توان گفت؛ به واقع قالبمی 20هاي موضوع ماده معرفی نموده است که در قیاس با شرکت

سازي و گذاري جدیدي مبنی بر خصوصیها، ایجاد نشده است بلکه با هدفز شرکتجدیدي ا
 اند:هاي پایین جامعه، تعریف شدهو مساعدت به نفع دهک 44هاي اصل اجراي سیاست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ؛اشتباه نشود »مدنی«هاي با شرکت »تجاري«هاي شرکت
 

 

است که باهمان شرکت شرکت تعاونی متعارف؛  ֎
رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی ایران و موادي از قانون شرکت

 )44ق.ا.س.ا.  1ـ ماده  8شود. (بند تعاونی تشکیل می
است که بانوعی از همان شرکت تعاونی سهامی عام؛  ֎

ها یا مختصات خاصیتشکیل و محدودیت ،رعایت قانون تجارت و الیحه اصالحی
دارد؛ از جمله اینکه کلیه سهام آن باید بانام باشد و در نتیجه انتقال آن مستلزم ثبت
در دفتر سهام شرکت بوده و دارایی سهامداران محدود به سقف سهام مقرر در

 )44ق. ا.س.ا.  1ـ ماده  9اساسنامه خواهد بود. (بند 
یعنیهاي نوعی از همان شرکتشرکت تعاونی فراگیر ملی؛  ֎

است. به عبارتی تعاونیتعاونی تولید و مصرف یا نوعی از 
هاي قبلی (متعارف یا سهامی عام)تواند در قالب یکی از تعاونیفراگیر ملی می

قرزدایی از سه دهک پایین درآمدي است و با وجود اینکهتشکیل شود که هدفش ف
عضویت افراد در این تعاونی آزاد است، باید در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد

 ) اعضاي آن از سه دهک پایین درآمدي باشند.70%(

به دلیل وجود شخصیت
  ؛مستقل حقوقی
دارایی مستقل، تابعیت و اقامتگاه مستقل و◄

 .اسم مستقل و مختص به خود دارند
و حد ءها با اکثریت آراگیريغالباً تصمیم◄

 گیرد. هاي قانونی صورت مینصاب

اي دارندت اشاعهصرفاً حال
 ستقل؛که به دلیل فقدان شخصیت حقوقی م

ومستقل  اقامتگاه و ، تابعیتمستقل دارایی◄
 .دارندناسم مستقل و مختص به خود 

ها به اتفاق آراي شرکاگیريغالبًا تصمیم ◄
 گیرد.صورت می
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 است؛دو فرمول ذیل قابل برداشت از تطبیق دو پلن فوق،  
 شود.نامیده می« =آورده است به هایی که مسئولیت شرکاشرکت ∑◄1
 شود.نامیده می«  =است به آورده  « هاي که مسئولیت شرکاشرکت ∑◄٢

کت
شر

اع 
انو

رکا
ت ش

ولی
مسئ

ان 
میز

س 
اسا

 بر 
ها

 

 قانون تجارت) 116(ماده شرکت تضامنی  
 تجارت)قانون  183(ماده شرکت نسبی 

 
محدود 

آوردهبه 
(محدود به 

 سرمایه)

 

نامحدود
آوردهبه  

 

شرکت  
 ویژه 

 الیحه اصالحی قانون تجارت) 4و  1(ماده شرکت سهامی عام 

 الیحه اصالحی قانون تجارت) 4و  1(ماده  شرکت سهامی خاص
 قانون تجارت) 94(ماده  شرکت با مسئولیت محدود 

 قانون تجارت) 190ماده ( (تعاونی متعارف)هاي تعاونی تولید و مصرف شرکت
 )44هاي اصل ق.اجراي سیاست 1ماده  9(بند تعاونی سهامی عام  شرکت

 )44هاي اصل ق.اجراي سیاست 1ماده  10(بند  شرکت تعاونی فراگیر ملی

  ق.ت) 162(ماده (جمع شریک ضامن و سهامدار)شرکت مختلط سهامی 
 ) 141م( شریک ضامن وشریک بامسئولیت محدود)(جمعغیرسهامیمختلطشرکت 

کت
شر

اع 
انو

رکا
ت ش

صی
شخ

ت 
همی

س ا
اسا

 بر 
ها

 

 قانون تجارت) 116(ماده شرکت تضامنی  
 قانون تجارت) 183(ماده شرکت نسبی 

 شرکت
 سرمایه

 

شرکت 
 اشخاص

 شرکت
 یژه و

  ق.ت) 162(ماده (جمع شریک ضامن و سهامدار)شرکت مختلط سهامی
 ) 141م( شریک ضامن وشریک بامسئولیت محدود)(جمعغیرسهامیمختلطشرکت 

 الیحه اصالحی قانون تجارت) 4و  1(ماده عام 

 صالحی قانون تجارت)ا الیحه 4و  1(ماده خاص 

الیحه اصالحی قانون تجارت)4و1(ماده عام 

صالحی قانون تجارت)االیحه4و 1(ماده خاص 
 شرکت سهامی 

 
 قانون تجارت) 94(ماده شرکت با مسئولیت محدود  

 قانون تجارت) 190(ماده (تعاونی متعارف) هاي تعاونی تولید و مصرف شرکت
 )44هاي اصل ق.اجراي سیاست 1ماده  9(بند تعاونی سهامی عام  شرکت

 )44هاي اصل ق.اجراي سیاست 1ماده  10(بند  شرکت تعاونی فراگیر ملی
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 باید گفت؛  » سرمایه«هاي با شرکت »اشخاص«هاي هاي شرکتدرتطبیق ویژگی
هاي اهمیت اصلی را دارد، اما در شرکت» شخصیت شرکاء«هاي اشخاص، در شرکت .1

رد توجه قرار ي میان اشخاص ثالث با شرکت موسرمایه آنچه اصالت دارد و در رابطه
 و میزان آن است که به شرکت سپرده شده است.» سرمایه«گیرد می

است اما در شرکت سرمایه » نامحدود«هاي اشخاص مسئولیت شرکاء . در شرکت2
هاست. از این روي پس از به مبلغ اسمی و آوردة آن» محدود«مسئولیت سهامداران 

 اص وجود دارد.هاي اشخانحالل شرکت امکان رجوع به شرکاي شرکت
باید توجه داشت، تا زمانی که شرکت موجود است، اعم از شرکت اشخاص یا شرکت 

و تفکیک بین شرکت هاي فوق  وجود داردسرمایه، فقط امکان رجوع  به خود شرکت 
 از نظر قابلیت رجوع به شرکا صرفاً مربوط به پس از انحالل شرکت است.

فوت یا حجر یا عجز از پرداخت دیون توسط هر  ،هاي اشخاصاصوالً در شرکت .3
هاي سرمایه علی االصول شود، در حالی که در شرکتشریک باعث انحالل شرکت می

 این گونه نیست.

گیرد، به نحوي که به سادگی صورت نمیالشرکه سهمانتقال هاي اشخاص در شرکت .4
رمایه اصوالً رضایت دیگر هاي ساما در شرکت است. ي شرکارضایت همه انتقال مستلزم

، مگردر شرکت با مسئولیت محدود و انتقال سهام سهل و ساده است شرکاء الزم نیست
 ، الزم است.ها باشدآنسرمایه متعلق به قل سه چهارم که الا  که رضایت اکثریت عددي

هاي اشخاص، شرکاء نقش پررنگ و محسوسی در اداره ي شرکت دارند در شرکت .5
هاي سرمایه، به ویژه سهامی عام، سهامداران از چند و چون اداره در شرکت در حالی که
 د.ناطالع هستند و دخالت چندانی در این امور ندارشرکت بی

وجود بازرس اختیاري است چرا که به جهت  خاص، اصوالًـــهاي اش. در شرکت6
هاي ا در شرکتمسئولیت کامل شرکا، خود شرکا به نوعی ناظر بر امور شرکت هستند. ام

 سرمایه وجود بازرس اجباري و حتمی است. 

هاي هر دو نوع شرکت شرکت مستقلی است که از ویژگی، شرکت با مسئولیت محدود
. در صورتی که ناگزیر باشیم این شرکت را در یکی از استاشخاص و سرمایه برخوردار 
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هاي تجاري قرار دهیم، با توجه به نظر غالب حقوقدانان و همین طور هاي شرکتبنديدسته
اي، مسئولیتی محدود هاي سرمایهشرکاي شرکت که همانند شرکا میزان مسئولیت با لحاظ

ي حقوقی، باید شرکت با مسئولیت محدود هارویه آزموناز سویی نظر به  وبه آورده دارند 
ها، غالباً شبیه . هرچند به جهت سایر ویژگیقرار دهیم »ايسرمایه«هاي شرکت گروهرا در 
 هاي اشخاص؛ همانند شرکتالمثل فی است.هاي اشخاص شرکتگروه 

 است. نام صاحبان آورده؛ شریک 
 است. الشرکهنام آورده؛ سهم 
 .استنامه نام قرارداد؛ شرکت 
 است. شریک )2( تعداد شریک براي تشکیل شرکت؛ حداقل 
 است.مدیر )1شرکت؛ ( يدیر براي ادارهـتعداد محداقل  
 حداقل تعداد بازرس براي نظارت شرکت؛ اصوالً اختیاري است. 
 حداقل سرمایه قانونی براي تشکیل شرکت؛ اختیاري است. 

وجود القل یک  .هستند» هاي اشخاص و سرمایهشرکت«ترکیبی از » مختلط«هاي شرکت
» سهامدار«وجود حسب مورد  از یک سو، وهاي اشخاص از گروه شرکت» ضامن«شریک 

در مختلط غیرسهامی همگی از گروه » شریک با مسئولیت محدود«در مختلط سهامی و یا 
هاي اشخاص و سرمایه دریک شود که اختالطی از شرکتهاي سرمایه، موجب میشرکت

 جا جمع شوند.
ها با نحوة مدیریت شرکت، مستقیم ایجاد مسئولیت طۀرابوجود به دلیل ي مختلط، هاشرکت در
شرکاي ضامن (اشخاص) است و شرکاي غیرضامن (سرمایه) حق و  دةشرکت به عه ةرادا

 شرکت ندارند. يهتکلیفی نسبت به ادار
 

 اند؛نیز قابل تقسیم به دو دسته» نوع فعالیت«هاي تجاري از منظرشرکت

 

 

 

 شرکت
موضوعاً 
تجاري

 هاست.ها، تجاري بودن موضوع عمل آنهایی که شرط تجاري بودن آنشرکت
هاي تعاونی شرکتها و هاي تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود، مختلطشرکت

هاي تعاونی حتی اگر عمل تجاري انجام ندهند باز اند. البته شرکتجزء این دسته
 شوند. را دارند ولی دیگر شرکت تجاري محسوب نمی» تعاونی«هم عنوان 
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 ها داشته باشیم؛هاي تجاري، تطبیقی دیگر از انواع شرکتررسی انواع شرکتدر پایان ب
 ها بر اساس میزان مسئولیت شرکابررسی تطبیقی شرکت

 مستند قانونی میزان مسئولیت شرکا نوع مسئولیت شرکا نوع شرکت

الیحه  1ماده  مسئولیت محدود به آوردهمحدود به مبلغ اسمی سهام سهامی عام
ق.تاصالحی   

الیحه  1ماده  مسئولیت محدود به آوردهمحدود به مبلغ اسمی سهام خاصسهامی
 اصالحی ق.ت

 ق.ت 193ماده  مسئولیت محدود به آوردهمحدود به مبلغ اسمی سهام تعاونی

ق.اجراي  1ماده  مسئولیت محدود به آوردهمحدود به مبلغ اسمی سهام تعاونی سهامی عام
44سیاستهاي اصل 

ق.اجراي  1ماده  مسئولیت محدود به آوردهمحدود به مبلغ اسمی سهام تعاونی فراگیر ملی
44سیاستهاي اصل 

 ق.ت 94ماده مسئولیت محدود به آورده محدود تا میزان سرمایهبا مسئولیت محدود
 ق.ت 116ماده  مطلق مسئولیت نامحدودِمسئول تمام قروض شرکت تضامنی
 ق.ت 183ماده  نسبی مسئولیت نامحدودِالشرکهسهممسئول به نسبت  نسبی

 مختلط غیرسهامی

با مسئولیت محدود: يشرکا
 تا میزان سرمایه

 ضامن:  يشرکا
 مسئول تمام قروض

مسئولیت محدود به آورده
 به عالوه

 

 مطلق مسئولیت نامحدودِ
 ق.ت 141ماده 

 مختلط سهامی

 سهامی:  يشرکا
 محدود به مبلغ اسمی سهام

 ضامن:  يشرکا
 مسئول تمام قروض

مسئولیت محدود به آورده
 به عالوه

 مطلق مسئولیت نامحدودِ
 ق.ت 162ماده 

که صرفنظر از نوع فعالیت آنها، همین که در قالب معین شده در هاییشرکت
قانون، تشکیل شوند تجاري هستند چه عملیاتشان تجاري باشد و چه نباشد. 

 اند.هاي سهامی جزء این دستهکه فقط شرکت الیحه اصالحی قانون تجارت) 2(ماده 

 شرکت
شکالً 
تجاري
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ار حقوقی، عالوه بر اینکه مستلزم رعایت فرمول تاجر هاي تجاري، به عنوان تجّتشکیل شرکت
قانون تجارت  2قانون تجارت و انجام یکی از اعمال تجاري ذاتی مذکور در ماده  1سازي ماده 

تشریفات و مقررات خاصی به موجب قانون تجارت و الیحۀ اصالحی قانون تجارت  باشد،می
 پردازیم؛میهاي تجاري قواعد عمومی تشکیل همۀ شرکتبه بررسی تطبیقی در اینجا دارد. 

هاي تجاري است؛هاي ذیل به عنوان قواعد عمومی مشترك تشکیل انواع شرکتویژگی

 

 

 
 

هاي قانونی تعداد شرکاء و سهامداران هاي تجاري منوط به وجود حداقلتشکیل شرکت
 اشاره گردید؛ چند نکته در این زمینه حائز اهمیت است:ها است که به آن

ي حداکثري براي تعداد شرکاء ي حداقلی دارند و جنبهمذکور جنبه شرکاي ) تعداد1
بینی نشده است مگر در شرکت تعاونی که براساس موضوع فعالیت، در قانون پیش

 گردد.حداکثر تعداد اعضاء نیز تعیین می
 هاي سهامی شریک آغاز شده و استثنائاً در شرکت 2وًال از هاي قانونی اص) حداقل2

 شرکت تعاونی تولید و مصرف

 شرکت تضامنی
 شرکت نسبی

 شرکت با مسئولیت محدود
 غیرسهامیشرکت مختلط 

شریک در 2حداقل 

 
قل
دا
ح

نی
انو
ي ق

ها
 

رکا
د ش

دا
تع

 
شریک در 3حداقل 

 شرکت سهامی عامشریک در 5حداقل 

شریک در 7حداقل 

 شرکت مختلط سهامیشریک در 4حداقل 

 شرکت سهامی خاص
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شریک  7شریک و تعاونی  5شریک، سهامی عام  4شریک، مختلط سهامی  3خاص 
بینی شده است. به هر حال آنچه که مسلم است در حقوق تجارت ایران، قانوناً پیش

آن  هاي دولتی که صددرصد سهامشریکی نداریم هرچند عمالً شرکتشرکت تک
 شمار آورد.شریکی بهتوان شرکت تکمتعلق به شخص واحد یعنی دولت است را می

توانند اعم از شخص حقیقی یا حقوقی باشند و حتی از نظر ها می) شرکاي شرکت3
شرط د به نقانون تجارت منعی نیست که تمام شرکاي یک شرکت شخص حقوقی باش

 ی نمایند.ي حقیقی به شرکت معرفکه حتماً نمایندهآن

هاي تجاري، حداقل شرکت يبراي همه قانون تجارت ؛سرمایهقانونی حداقل  -1 
 از نظر قوانین تجاري وجود حداقل سرمایه اما استثنائاً  بینی نکرده است.سرمایه قانونی پیش

 هاي ذیل الزامی است؛ شرکت قانونی در
 .ریالمیلیون  5حداقل سهامی عام  درشرکت 
  ل.میلیون ریا 1حداقل درشرکت سهامی خاص  
  .میلیون ریال 10 حداقل در شرکت تعاونی خاص 
 .میلیون ریال 100حداقل در شرکت تعاونی عام  

نامه ها به موجب اساسنامه یا شرکتي شرکتدر همه ؛سرمایهقراردادي حداقل  -2 
هایی که حداقل در شرکت .شودتعیین میحداقل سرمایۀ قراردادي براي تشکیل شرکت 

 نباید کمتر از حداقل قانونی باشد. حداقل قراردادي دارند، سرمایه قانونی 

 

 

 

توانند براي تأمین اي که شـــرکا میو آورده ترین ســرمایهبدیهی ۞
 .است ينقد ةآورددیم شرکت نمایند، حداقل سرمایه شرکت، تق

 یا 
ایه
سرم

ع 
نو

ه ش
رد
آو

 کار

آورده
نقدي

 مال مادي 
 
 

 مال غیرمادي
 

 هاست.تقدیم این اموال به شرکت مستلزم تقویم آن 

 هاست.تقدیم این اموال به شرکت مستلزم تقویم آن

 

 آورده 
غیر 
 نقدي


