
  

 

 
  :بدانند هیتصف امر تیمسوول رشیپذ از قبل دیبا هیتصف رانیمد آنچه

 
 يبرا انحالل طیشرا جادیا با مزبور تیمامور مدت است رهیمد اتیه با آنها تیفعال دوران در شرکتها تیریمد و اداره تیمامور

 زمان تا شودیم منحل شرکت که یزمان در .بود خواهد هیتصف رانیمد ای ریمد با تیمسوول نیا پس آن از و ابدییم خاتمه شرکت،
 شرکت ندهینما هیتصف رانیمد تجارت قانون هیاصالح 212 ماده مفاد بهموجب .است هیتصف حال در شرکت اصطالحا هیتصف ختم

 .دارند سازش حق و يداور به ارجاع و دعوا طرح قیطر از یحت هیتصف امر منظور به را الزم اراتیاخت هیکل و بوده هیتصف حال در
 يگرید بیترت دهدیم انحالل به يرا که يفوقالعادها یعموم مجمع ای شرکت اساسنامه آنکه مگر است شرکت رانیمد با هیتصف امر

 .باشد داشته مقرر
 دیبا هیتصف رانیمد .شودیم شروع شرکت هیتصف و افتهی خاتمه شرکت رانیمد اراتیاخت ه،یتصف رانیمد ای ریمد نییتع خیتار از
 ق 211( ماده .شوند عهدهدار را شرکت هیتصف امر بالفاصله گرفته لیتحو را شرکت به مربوط اسناد و اوراق و دفاتر و اموال هیکل
 مجامع لیتشک و دعوت به راجع مقررات و است هیتصف رانیمد عهده به موارد هیکل در یعموم مجامع دعوت هیتصف مدت در ) ت .

 که يهایاطالع و دعوتنامه گونه هر و شود تیرعا دیبا انحالل از قبل زمان نندما مجامع تیاکثر و نصاب حد طیشرا و یعموم
 در شرکت به مربوط يهایآگه و هاهیاطالع که يراالنتشاریکث روزنامه در دیبا کنندیم منتشر سهام صاحبان يبرا هیتصف رانیمد
 :)ت. ق 83 ماده(شودیم منحل ریز موارد در یسهام شرکت .ابدی انتشار شود،یم درج آن

 .باشد شده رممکنیغ آن انجام  ای داده انجام است شده لیتشک آن يبرا که را یموضوع شرکت که یوقت -1
 شده دیتمد انقضا از قبل یمدت نکهیا مگر باشد؛ شده یمنقض مدت آن و لیتشک نیمع مدت يبرا شرکت که یصورت در -2

 .باشد
 .یورشکستگ صورت در  -3
 .بدهد شرکت انحالل به يرأ یعلت هر به سهام صاحبان هفوقالعاد یعموم مجمع که موقع هر در  -4
 تواندیم نفعیذ هر ریز موارد در (تجارت  ه قانونیاصالح 199(ماده مفاد به موجب .دادگاه یقطع حکم صدور صورت در  -5

 :بخواهد دادگاه از را شرکت انحالل
 زین و باشد نگرفته صورت آن موضوع انجام يبرا یاقدام چیه شرکت دنیرس ثبت به از پس سال کی تا که یصورت در  .1

 .باشد شده متوقف سال کی از شیب مدت در شرکت يتهایفعال که یصورت در
 اساسنامه که یخیتار از ماه ده تا یمال يسالها از کی هر يحسابها به یدگیرس يبرا ساالنه یعموم مجمع که یصورت در  .2

 .باشد نشده لیتشک است، کرده نیمع
 بر افزون یمدت یط شرکت عامل ریمد سمت نیهمچن و رهیمد اتیه ياعضا از یبعض ای متما سمت که یصورت در  .3

 )تجارت قانون هیاصالح 201 ماده مفاد بهموجب(باشد مانده يمتصد بدون ماه شش
 ظرف دیبا کمترشود )ت.ق 5 ماده( ماده نیا در مذکور ازحداقل هرعلت به سیازتاس بعد شرکت هیسرما که - یدرصورت  .4

 يشرکتها انواع از يگرید نوع به شرکت ای دیآ بعمل راقدام مقر حداقل زانیم تا هیسرما شیافزا به نسبت سال کی
 هرگاه . کند تداردرخواستیصالح ازدادگاه را آن انحالل تواند یم نفعیهرذ وگرنه ابدی رشکلییتغ تجارت مذکوردرقانون

 . نمود خواهد موقوف را یدگیرس اهدادگ گردد یمنتف انحالل درخواست موجب یقطع يازصدوررا قبل
 فوق یعموم مجمع بالفاصله است مکلف رهیمد ئتیه برود انیزم ا شرکت هیسرما نصف حداقل وارده - يانهایاگربراثرز  .5

 يررا مزبو مجمع هرگاه . شود واقع يرا و شور مورد ءشرکت بقا ای انحالل موضوع تا دینما دعوت را سهام صاحبان العاده
 هیسرما مبلغ به را شرکت هیسرما قانون نیا 6 ماده  مقررات تیرعا وبا جلسه رهمان د دیبا ندهد رکتش انحالل به

 دیننما مبادرت العاده فوق یعموم مجمع دعوت به ماده نیا برخالف رهیمد ئتیه که یدرصورت . دهد کاهش موجود



  

 

 دادگاه از را شرکت انحالل تواند یم ینفعیهرذ منعقدگردد یقانون مقررات مطابق نتواند شود یم دعوت که یمجمع ایو
 )ت.ق 141ماده( . کند تداردرخواستیصالح

 هیتصف حال در « رانیمد ای ریمد نام و شود عنوان  دنبال در دیبا و شودیم محسوب هیتصف حال در انحالل محض به شرکت  -الف
 هیاصالح 206 ماده مفاد بهموجب( .شود دیق تشرک به مربوط يهایآگه و اوراق هیکل در هیتصف عبارت جا همه شرکت نام »

 )تجارت قانون
 فوقالعاده یعموم مجمع میتصم موجب به آنکه مگر  بود؛ خواهد شرکت یاصل مرکز ینشان همان هیتصف رانیمد ای ریمد ینشان -ب
 )تجارت قانون هیاصالح 207 ماده مفاد بهموجب( .باشد شده نییتع يگرید ینشان دادگاه حکم ای

 به موظف هیتصف رانیمد و ماند خواهد یباق هیتصف  به مربوط امور انجام يبرا شرکت یحقوق تیشخص ه،یتصف امر خاتمه ات  -ج
 شرکت تعهدات ياجرا يبرا گاه هر و هستند شرکت ییدارا میتقس و مطالبات وصول و تعهدات ياجرا و يجار يکارها دادن خاتمه

 )تجارت قانون هیاصالح 208 ماده مفاد بهموجب( .داد خواهند جامان هیتصف رانیمد شود الزم يدیجد معامالت
 روزازطرف پنج دظرفیبا قانون نیا 207 ماده تیرعا با آنها یونشان هیتصف رانیمد ایریمد یواسام انحالل به راجع - میتصم -د

 که يراالنتشاریکث يها وروزنامه یرسم درروزنامه عموم اطالع يبرا ازثبت پس تا شود اعالم شرکت ثبت مرجع به هیتصف رانیمد
 روزنامه راالنتشاریکث رازروزنامه منظو هیتصف درمدت شود یآگه گردد ینشرم درآن شرکت به مربوط يها یوآگه ها هیاطالع

 تیمامور مدت -ه )ت.ق 209 ماده(.است شده نییتع ازانحالل قبل يعاد یعموم مجمع نیآخر توسط که است يراالنتشاریکث
 ای ریمد باشد افتهین خاتمه هیتصف امر ه،یتصف رانیمد تیمامور انیپا  تا اگر .کند تجاوز سال دو از دینبا هیتصف انریمد ای ریمد
 هیتصف امر به دادن خاتمه يبرا که را یاضاف مهلت شرکت، امور هیتصف افتنین خاتمه جهات و لیدال انیب با دیبا هیتصف رانیمد

 ده،یرسان سهام صاحبان یعموم مجمع اطالع به گرفتهاند نظر در هیتصف امر به دادن انیپا نظورم به که را يریتداب و دانندیم الزم
 )تجارت قانون هیاصالح  214ماده مفاد بهموجب(.شوند خواستار را خود تیمامور مدت دیتمد

 تیرعا با را شرکت سهام صاحبان يعاد یعموم  مجمع همهساله دیبا هیتصف رانیمد است افتهین خاتمه هیتصف امر که مادام )ه
 و ترازنامه و منقول، ریغ و منقول ییدارا صورت کرده، دعوت است شده ینیشبیپ اساسنامه و قانون در که یفاتیتشر و طیشرا

 ادشدهی یعموم مجمع به دادهاند انجام موقع آن تا که یاعمال از یحاک یگزارش مهیضم به را خود اتیعمل انیز و سود حساب
 )تجارت قانون هیاصالح  217 ماده مفاد بهموجب( .کنند میتسل

 به شودیم میتقس سهام نسبت به سهام صاحبان نیب ستین اجیاحت مورد هیتصف مدت در که شرکت ينقد ییدارا از قسمت آن -و
 ماده مفاد هموجب(.باشد شده موضوع است دهینرس آن هیتاد موعد هنوز که یونید معادل و ملحوظ بستانکاران حقوق آنکه شرط
 )تجارت قانون هیاصالح  219

 سهامداران به سهام یاسم مبلغ بازپرداخت مصرف به  بدوا شرکت ییدارا ون،ید هیکل هیتاد و تعهدات انجام و هیتصف ختم از پس-ز
 سهامداران نیب سهام نسبت باشدبه ساکت اساسنامه که یصورت در و شرکت اساسنامه در مقرر بیترت به مازاد و دیرس خواهد

 ماده مفاد بهموجب( .شد خواهد میتقس
 )تجارت قانون هیاصالح 224

 و هیتصف شروع آنکه مگر ست؛ین ممکن آن از  پس خواه و هیتصف درمدت خواه سهام، صاحبان نیب شرکت ییدارا میتقس -ح
 يهایآگه و ههایاطالع که يشارراالنتیکث روزنامه و یرسم روزنامه در ماه کی فاصله به مرتبه هر و مرتبه سه قبال بستانکاران دعوت
 ماده مفاد بهموجب( .باشد گذشته یآگه نیاول انتشار خیتار از ماه شش الاقل و شده یآگه. شودیم درج آن در شرکت به مربوط
 را خود طلب که داد خواهد قرار یبستانکاران خسارت مسوول را هیتصف رانیمد 225 ماده از تخلف)تجارت قانون هیاصالح 225

 .اند نکرده تافیدر



  

 

 در و دهیرس ثبت به تا دارند اعالم شرکتها ثبت مرجع  به را مراتب ه،یتصف ختم از پس ماه کی ظرف مکلفند هیتصف رانیمد -ط
 دفتر از شرکت نام و یآگه شودیم درج آن در شرکت به مربوط يهایآگه و ههایاطالع که يراالنتشاریکث روزنامه و یرسم روزنامه

 )تجارت قانون هیاصالح 227 ماده مفاد بهموجب( .شود حذف یتجارت ثبت ردفت و شرکتها ثبت
  
 رانیا يبانکها از یکی نزد یمخصوص حساب در است  ماندهیباق که را یوجوه دیبا هیتصف رانیمد ه،یتصف ختم اعالم از پس -ي

 یط را مراتب و میتسل بانک آن به زین اند نکرده فایاست را خود حقوق که را یسهام صاحبان و بستانکاران یاسام صورت و عیتود
 ده يانقضا از پس .کنند مراجعه بانک به خود طلب گرفتن يبرا تا برسانند نفعیذ اشخاص اطالع به ماده همان در ادشدهی یآگه

 بانک طرف از و بوده بالصاحب مال حکم در باشد مانده یباق بانک در که وجوه از مبلغ هر ه،یتصف ختم یآگه انتشار خیتار از سال
 )تجارت قانون هیاصالح 228 ماده مفاد بهموجب( .شد خواهد منتقل دولت خزانه به محل شهرستان دادستان اطالع با

 منظور نیا به .بماند محفوظ هیتصف ختم اعالم خیتار از سال ده تا دیبا شده هیتصف شرکت مدارك و اسناد ریسا و دفاتر -ك
 شرکتها ثبت مرجع به زین را ادشدهی مدارك و اسناد و دفاتر شرکتها، ثبت مرجع به هیتصف ختم اعالم مقارن دیبا هیتصف رانیمد

 )تجارت قانون هیاصالح 229 ماده مفاد بهموجب( .باشد آماده نفعیذ اشخاص مراجعه يبرا و ينگهدار تا دهند لیتحو
 تجارت قانون در که ییمجازاتها به بشوند ریز میجرا  مرتکب یآگاه داشتن با که یسهام شرکت هر هیتصف رانیمد ای ریمد -ل
 :شد خواهند محکوم .است شده ینیشبیپ

 شرکتها ثبت مرجع به را خود ینشان و نام شرکت،  انحالل به راجع میتصم انتخاب از پس ماه کی ظرف که یصورت در -1
 .نکنند اعالم

 نکرده دعوت را شرکت سهام انصاحب يعاد یعموم مجمع هیتصف امر به شروع از پس ماه شش تا که یصورت در  -2
 هیتصف امر به دادن انیپا جهت که را یمدت و شرکت امور هیتصف نحوه و شرکت يهایبده و مطالبات و اموال تیوضع
 .نرسانند یعموم مجمع اطالع به دانندیم الزم

 و طیشرا تیعار با را شرکت سهام صاحبان  يعاد یعموم مجمع همهساله، هیتصف امر خاتمه از قبل که یصورت در  -3
 ترازنامه و منقول و منقول ییدارا صورت نکرده دعوت است شده ینیشبیپ شرکت اساسنامه و قانون نیدرا که یفاتیتشر

 ادشدهی مجمع به دادهاند انجام موقع آن تا که یاعمال از یحاک یگزارش مهیضم به را خود اتیعمل انیز و سود حساب و
 .نکنند میتسل

 ادامه خود اتیعمل به شوند خواستار را خود تیمامور مدت دیتمد آنکه بدون خود يتصد دوره هخاتم در که یصورت در  -4
 .دهند

 .نکنند اعالم شرکتها  ثبت مرجع به را مراتب هیتصف ختم از پس ماه کی ظرف که یصورت در  -5
 یرانیا يبانکها زا یکی در یمخصوص حساب در است ماندهیباق که را یوجوه هیتصف ختم اعالم از پس که یصورت در  -6

 میتسل بانک آن به نکردهاند فایاست را خود حقوق که را یسهام صاحبان و بستانکاران یاسام صورت و نکرده عیتود
 .نرسانند نفعیذ اشخاص اطالع به هیتصف ختم یآگه یط را مراتب نکرده،

 - : موارد ریسا -س
 جلسه زصورت ا نسخه کی باشد،) آن هیتصف هنحو و شرکت انحالل( متضمن یعموم مجمع ماتیتصم که يرموارد  .1

 )ت .ق 106 ماده( . گردد ارسال ها شرکت ثبت مرجع به ثبت جهت دیبا مجمع
 ستین یکاف آن ونید هیتاد يبرا شرکت یدارائ  که شود معلوم زانحالل ا پس ای شود ورشکسته شرکت که یرصورت  .2

 نبودن یکاف ای شرکت یورشکستگ که را یرعاملیمد ایو رانیازمد کیهر نفعیذ هر يتقاضا تواند یم تداریصالح دادگاه
 پرداخت که یونیازد قسمت آن هیتاد به "متضامنا ای منفردا است وبوده ا تخلفات زانحاءمعلول ا يبنحو شرکت یدارائ
 )ت .ق  143ماده(.دینما محکوم ستین ممکن شرکت یازدارائ آن



  

 

 )ت . ق 200 ماده( . است یورشکستگ به مربوط مقررات تابع یورشکستگ درصورت شرکت - انحالل  .3
 )ت.ق 210 ماده( . بالاثراست ثالث اشخاص به نسبت باشد نشده واعالن دهینرس ثبت به که مادام شرکت - انحالل  .4

 شوندیم منحل که یحقوق اشخاص اتیعمل دوره نیآخر اتیمال محاسبه مأخذ هیتصف و انحالل دوره با مرتبط یاتیمال نیقوان -ع
 پرداخت قبال آن اتیمال که ییسودها مانده و اندوختهها و شده پرداخت هیسرما و هایبده يمنها است یحقوق شخص ییدارا شارز

 )میمستق ياتهایمال قانون 115 ماده مفاد بهموجب( .است شده
 روز يبها اساس بر هیبق به نسبت و فروش يبها اساس  بر رفته فروش قبال آنچه به نسبت یحقوق شخص ییدارا ارزش -1 تبصره
 .شودیم نییتع انحالل
 قانون نیا سوم باب اول فصل موضوع يهاییدارا ای ییدارا شود،یم منحل که یحقوق شخص يهاییدارا نیب در چنانچه -2 تبصره

 انتقال و نقل هنگام در مورد حسب هاییدارا ای ییدارا نیا و باشد داشته وجود شرکتها سهام تقدم حق ای سهمالشرکه ای سهام و
 نیآخر اتیمال محاسبه ماخذ نییتع در ،)م.ق(باشند قانون نیا ) 143 ( ماده يهاتبصره و ) 59 ( ماده مقررات مشمول یقطع
 شده منحل یحقوق شخص يهاییدارا اقالم جزو ادشدهی يهاییدارا ای ییدارا يدفتر ارزش منحله یحقوق اشخاص اتیعمل دوره

 مزبور يهاییدارا ای ییدارا به متعلق اتیمال .شودیم کسر هایبده و هیسرما جمع از يدفتر ارزش همان معادل و شودینم منظور
 .ردیگیم قرار مطالبه مورد و نییتع)م.ق( قانون نیا ) 143 ( ماده يتبصرهها و 59 ماده مقررات براساس مورد حسب
 مقطوع اتیمال مشمول انحالل خیتار در فوق مقررات  اساس بر که شده منحل یحقوق اشخاص اموال از قسمت آن -3تبصره

 نخواهند اتیمال مشمول انحالل خیتار از بعد انتقال و نقل نیاول در باشند قانون نیا )143(ماده  يتبصرهها و ) 5 9( ماده موضوع
 .بود
 اظهارنامه )شرکتها ثبت اداره در یحقوق شخص  انحالل ثبت خیتار( انحالل خیتار از ماه شش ظرف مکلفند هیتصف رانیمد -ع

 مربوط یاتیمال امور اداره به و میتنظ قانون نیا )115( ماده اساس بر را یحقوق شخص اتیعمل دوره نیآخر به مربوط یاتیمال
 اتیعمل دوره نیآخر اتیمال تبصره )میمستق ياتهایمال قانون 116 ماده مفاد بهموجب) .کنند پرداخت را متعلق اتیمال و میتسل

 محاسبه قانون نیا )105(ماده در ادشدهی نرخ به قانون نیا )115( ماده  2تبصره تیرعا  با شوندیم لمنح که یحقوق اشخاص
 .شودیم

 اتیمال زانیم معادل نیتام سپردن بدون ای یاتیمال مفاصاحساب لیتحص از قبل شده منحل یحقوق اشخاص ییدارا میتقس .ف
 نکردن میتسل صورت در یحقوق شخص رانیمد نیآخر تبصره )میستقم ياتهایمال قانون 118 ماده مفاد بهموجب( .ستین مجاز

 موضوع مقررات تیرعا عدم صورت در هیتصف رانیمد و واقع خالف اظهارنامه میتسل ای قانون نیا )114( ماده موضوع  اظهارنامه
 یکسان هیکل و متضامنا )رتتجا قانون موضوع( ضامن يشرکا و یحقوق شخص يضامنها ای ضامن و ماده نیا و قانون نیا 116 ماده
 مشمول است شده آنان بینص یحقوق شخص ییدارا از که یسهم نسبت به شده میتقس آنان نیب یحقوق شخص ییدارا که

 خیتار از قانون نیا ) 157 ( مادة در مقرر مهلت ظرف آنکه شرط به بود خواهد یحقوق شخص به متعلق میجرا و اتیمال پرداخت
 .باشد شده مطالبه کشور یرسم وزنامهر در انحالل یآگه درج
 مهلت ظرف قانون نیا ) 114 ( ماده موضوع اظهارنامه  نکردن میتسل لحاظ از یحقوق شخص رانیمد نیآخر تخلف مهیجر -ص

 خیتار در یحقوق شخص شده پرداخت هیسرما درصد کی و درصد 2 از است عبارت بیترت به واقع خالف اظهارنامه میتسل ای مقرر
 )میمستق ياتهایمال قانون 195 ماده مفاد بهموجب( .انحالل

 قبل ای یحقوق شخص یاتیمال امور هیتصف از قبل یحقوق  شخص ییدارا میتقس مورد در هیتصف رانیمد ای ریمد تخلف مهیجر -ق
 هیتصف رانیمد ای ریمد از که بود خواهد متعلق اتیمال درصد 20 معادل قانون نیا (118( ماده موضوع مقرر نیتام سپردن از

 )میمستق ياتهایمال قانون 196 ماده مفاد بهموجب( .شودیم وصول
 30/02/1386 مورخه :3368/16762-211 شماره  بخشنامه یحقوق اشخاص اتیعمل دوره نیآخر اتیمال محاسبه ماخذ -ر



  

 

 ماخذ در اتیمال از معاف منابع از حاصل یسنوات سود مانده و اندوختهها نشدن احتساب ای احتساب خصوص در نکهیا به نظر
 هیرو وحدت جادیا و ابهام رفع منظور به نیبنابرا است، شده مطرح یابهامات یحقوق اشخاص اتیعمل دوره نیآخر اتیمال محاسبه

  :شودیم ادآوری ریز موارد
 اتیعمل دوره نیآخر اتیمال محاسبه ماخذ  27/11/1380 مصوب میمستق ياتهایمال قانون هیاصالح 115 - ماده صراحت به بنا -1

 مانده و ها اندوخته و شده پرداخته هیسرما و هایبده کسر از پس یحقوق شخص ییدارا ارزش شوندیم منحل که یحقوق اشخاص
 سود محل از شده جادیا يسودها مانده و اندوختهها که ییآنجا از .بود خواهد است، شده پرداخت قبال آن اتیمال که ییسودها
 ن،یبنابرا شودینم یتلق است، شده پرداخت قبال آن اتیمال که ییسودها و اندوختهها حکم در اتیمال از معاف منابع از حاصل

 آنها یاتیعمل دوره نیآخر اتیمال به یدگیرس در منحله یحقوق اشخاص يهاییدارا ارزش از کسر قابل مزبور يسودها و اندوختهها
 .بود نخواهد )انحالل دوره(

 /ه71/191دادنامه شماره( منحله يشرکتها انتقال و نقل  اتیمال محاسبه نحوه درخصوص يادار عدالت نواید یعموم اتیه يرا -ش
 خاص حکم وضع به مبادرت منحله یحقوق شخص اتیعمل دوره نیآخر و ییدارا اتیمال مورد در قانونگذار (28/09/72 مورخه

 دوره نیآخر اتیمال محاسبه مأخذ( که است داشته مقرر 1366 اسفندماه مصوب میمستق ياتهایمال قانون 115 ماده بشرح و کرده
 ییرههایذخ و شده پرداخت هیسرما و هایبده يمنها است یحقوق شخص ییدارا ارزش شوندیم منحل که یحقوق اشخاص اتیعمل
 به نسبت یحقوق شخص ییدارا ارزش( که است آمده نیچن زین مزبور ماده تبصره در و )است شده پرداخت قبال آن اتیمال که

 قانون 52 ماده يتسر نیبنابرا (شودیم نییتع انحالل روز يبها براساس هیبق به نسبت و فروش يبها براساس رفته فروش قبال آنچه
 قاعده ریمغا شده منحل یحقوق شخص مورد در است اشخاص امالك درآمد بر اتیمال به مراجع عام حکم متضمن که ادشدهی

 داده صیتشخ میمستق ياتهایمال قانون از آن تبصره و 115 ماده مخالف باب نیا در اعتراض مورد مصوبات جهت نیبد و است
  .__..شودیم ابطال 14/11/1360 مصوب يادار عدالت وانید قانون 52 ماده دوم قسمت به مستندا و شودیم


