
  

 

 سهامی هاي شرکت تصفیه خاص و عام یسهام يها شرکت
 

 اعالم باطل دادگاه حکم به شرکت که یزمان در شرکت اموال تقسیم و تصفیه .است آن اموال تقسیم و تصفیه شرکت انحالل نتایج
 مورد در 1311 تجارت قانون به نسبت 1347 یقانون الیحه .) 1347 یقانون الیحه 274 ماده( شود یم انجام نیز گردد یم

 .دارد يتر کامل مقررات آن اموال وتقسیم شرکت امور تصفیه
 غیر انحالل در .گردد یم آغاز شرکت تصفیه دوران يتجار شرکت انحالل به سهام صاحبان العاده فوق یعموم مجمع تصمیم با

 لحاظ به قانونگذار که آنجا از .شود یم شروع تصفیه دوران شرکت انحالل بر یمبن یقضای ذیصالح مرجع تصمیم با نیز ياختیار
 شدن کوتاه و تصفیه امر در تسریع مسئله بر شرکت دیون سریعتر پرداخت نیز و ذینفع ثالث واشخاص سهامداران حقوق حفظ
 ایجاد از لحاظ بدین لذا است نموده منظور مدیران ماموریت يبرا را یخاص یزمان سقف و داشته معمول یخاص تاکید تصفیه زمان

 عزل انتخاب يبرا را یروشن نسبتا مقررات و اجتناب بگذارد معطل و معلق را مربوطه امور که تصفیه مدت در يا فاصله نهگو هر
 پرداخت منظور به شرکت انحالل از پس که را یعملیات مجمعوع .است نموده یبین پیش تصفیه مدیران ماموریت پایان و تمدید
 .گویند یم امورشرکت تصفیه دهند یم انجام شرکت یایدار مازاد تقسیم و مطالبات وصول و قروض

 یک يمزایا از شرکت يمند بهره موجب تصفیه دوران در شرکت یحقوق شخصیت يبقا تصفیه حال در شرکت یحقوق شخصیت
 یهتصف دوران در نتیجه در و کند استفاده تواند یم مزایا این از شرکت تصفیه مدت طول در و آورد یم فراهم را یحقوق شخص

 شخص حیات خاتمه و تصفیه عملیات انجام يبرا را الزم اقدامات تصفیه حال در شرکت نام به توانند یم تصفیه مدیران اوال
 را خود طلب يایفا يبرا سهامدران به رجوع حق بدوا شرکت بستانکاران ثانیا )ت.ق.ا.ل 212 ماده( .بنمایند شده ایجاد یحقوق

 یدارای شخص يها شرکت در اینکه مگر سهامداران شخص نه باشد یم تصفیه حال در شرکت آنان مطالبات يپاسخگو و ندارند
 تجارت قانون طبق ممکن قدر به شرکت از ها یبده تادیه از پس نیز صورت این در که بنماید را آن يها یبده يتکافو شرکت
 شرکت یحقوق شخصیت يابقا با شرکت به متعلق يها یدارای و اموال ثالثا )ت.ق 116 ماده(.گردد یم ممکن سهامداران به رجوع
 سپس گردد تایده بستانکاران و ثالث اشخاص حقوق اینکه تا ماند خواهد یحقوق شخص ملکیت و اختیار در نیز انحالل از پس
 ضد بر شرکت يدعاو یا و شرکت ضد بر يدعاو کلیه رابعا )ت.ق.ا.ل 233 ماده( شد خواهد تقسیم مقررات طبق آن بر مازاد

 پرداخت يبرا توانند ینم باشد یحقوق شخصیت که مادام سهامداران یا شرکا و شود یم اقامه شرکت طرف از و نام به اشخاص
 را خود یحقوق شخصیت تصفیه طول در شرکت بنابراین .)ت.ق.ا.ل 208 ماده( شوند واقع تعقیب مورد شرکت به مربوط یبده

 .آن انحالل از قبل زمان از محدودتر یوتعهدات حقوق البته شرکاست از مستقل یتعهدات و حقوق يدارا نتیجه در کند یم حفظ
 شخصیت وجود نتایج با که بردارد در ینتایج )ماند یم یباق تصفیه امر منظور به فقط که( شرکت ناقص یحقوق شخصیت وجود
  .است متفاوت شرکت کامل یحقوق

 مدیران مدیریا نام چنین هم .شود یم ذکر تصفیه امر طول در رکتش نام 1347 یقانون الیحه 206  ماده طبق : شرکت نام
 پایان به تصفیه امر که یزمان تا که است این وضع این نتیجه .گردد قید شرکت به مربوط هیا یآگه و اوراق تمام در باید تصفیه

 يخوددار206 ماده مقررات يجراا از تصفیه مدیر گاه هر.کند استفاده شرکت نام از ندارد حق يدیگر شرکت هیچ است نرسیده
 معامله او با است تصفیه حال در شرکت بدانند آنکه بدون اشخاص مثال يبرا(شود وارد زیان ثالث اشخاص به سبب این وبه کند

 .بود خواهد آنها بر وارده خسارات پرداخت به محکوم یمدن مسئولیت عام قواعد به توجه با تصفیه مدیر )کنند
 مرکز ینشان همان تصفیه مدیران یا مدیر  ینشان( کرد خواهد حفظ را خود سابق ینشان تصفیه طول در شرکت :شرکت ینشان
 .باشد شده تعیین يدیگر ینشان دادگاه حکم یا العاده فوق یعموم مجمع تصمیم موجب به آنکه مگر بود خواهد شرکت یاصل

 ). 1347 یقانون الیحه 207 ماده(
 ذکر مذکور يها یآگه و اوراق در نیست الزم آنجه چه شود قید شرکت به مربوط يها یآگه و قاورا در ینشان این نیست الزم

 وجود قانون در که است ینقص امر این البته ) 1347 یقانون الیحه 206 ماده( دیگر چیز نه است  )تصفیه حال در( عبارت گردد



  

 

 .کند رفع را آن باید قانونگذار و دارد
 يجار يکارها دادن خاتمه به تصفیه مدیر  اقدامات ییعن :است موجود تصفیه امور یافتن انجام يابر فقط شرکت :شرکت اهلیت

 تعهدات ياجرا يبرا مگر است ممنوع جدید معامالت و شود یم محدود شرکت یدارای تقسیم و مطالبات وصول و تعهدات ياجرا و
 ییعن .شود یم شامل نیز را تصفیه زمان در یعموم مجمع تصمیمات محدودیت این) 1347 یقانون الیحه 208 ماده( شرکت
 شرکت به شرکت که بگیرد تصمیم تواند ینم مثال يبرا .کند يگیر تصمیم تواند یم تصفیه امور مورد در فقط یعموم مجمع

 .شود تبدیله اي دیگ
 مشاع صورت به اش یاراید شود ینم موجب  آن انحالل و کند یم حفظ را خود یدارای تصفیه زمان در شرکت :شرکت یدارای
 طلبکاران و است آن طلبکاران طلب تضمین شرکت یدارای چه است یمنطق کامال قاعده این .گیرد قرار مالکیت در مشاع غیر

 .ندارند یحق آن به نسبت شرکا
 از را آن یورشکستگ حکم صدور توان یم  است ورشکسته شرکت که شود معلوم تصفیه امر حین در گاه هر :شرکت یورشکستگ

 مقررات مطابق آن یدارای وتقسیم شرکت امور تصفیه صورت این در .کرد تقاضا شرکت یاصل مرکز درا صالحیت دادگاه
 ). 1347 یقانون الیحه 203 ماده(شد خواهد انجام یورشکستگ به مربوط

 یقضای تعقیب مورد را آن توان یم چنین هم  و کند يدعو اقامه دیگر اشخاص علیه تواند یم تصفیه حال در شرکت :يدعو اقامه
 اخیر شخص نیز شرکت علیه ثالث اشخاص يدعو طرف و است تصفیه مدیر منحصرا شرکت يبرا يدعو کننده اقامه . قرارداد

  .شرکت يشرکا نه است
 

 تصفیه مدیران
 دهد یم شرکت حاللان به يرا که يا العاده فوق یعموم مجمع یا شرکت اساسنامه آنکه مگر است شرکت مدیران با تصفیه امر

 .گیرد یم صورت دادگاه حکم موجب به شرکت انحالل که يموارد در )ت.ق.ا.ل 204 ماده( باشد داشته مقرر يدیگر ترتیب
 نشده تعیین تصفیه مدیر علت هر به که یصورت در .کرد خواهد تعیین انحالل حکم صدور ضمن دادگاه را تصفیه مدیران یا مدیر
 205 ماده کند درخواست دادگاه از را تصفیه مدیر تعیین دارد حق ذینفع هر نکند عمل خود وظایف به یول شده تعیین یا باشد

 .تجارت قانون اصالح الیحه
 : از بود خواهند عبارت یسهام شرکت تصفیه مدیران که گفت توان یم ترتیب بدین
 شرکت مدیره هیئت  
 است کرده تعیین اساسنامه که اشخاصی یا شخص یا 
 کند می تعیین العاده فوق عمومی مجمع که اشخاصی ای شخص یا 
 نماید می تعیین دادگاه که اشخاصی یا شخص یا 

 توسط که يا تصفیه مدیران یا مدیر و شود تعیین دادگاه طرف از باید تصفیه مدیر شرکت بطالن یا انحالل اثر بر که مورد درهر
 یورشکستگ امور تصفیه اداره به را تصفیه امر دادگاه نباشند تصفیه مدیریت سمت قبول به حاضرین اند شده تعیین دادگاه
 .نماید یم ارجاع خود حوزه

 .است دادگاه عهده به  گردد یم تعیین دادگاه توسط که يا تصفیه مدیران یا مدیر الزحمه حق تعیین تبصره
 ینشان و تصفیه مدیران یا مدیر یواسام انحالل به راجع تصمیم روز پنج ظرف مکلفند تصفیه مدیران شرکتها ثبت مرجع به اعالم
 و ها اطالعیه که ياالنتشار کثیر روزنامه و یرسم درروزنامه یعموم اطالع يبرا ثبت از پس تا اعالم شرکت ثبت مرجع به را آنها
 اعالن و نرسیده ثبت به که مادام شرکت انحالل .شود یآگه گردد یم نشر آن در شرکت به مربوط يها یآگه

  .است بالاثر ثالث اشخاص به نسبت است نشده
 



  

 

 :است ذکر قابل چندنکته
 العاده فوق یعموم مجمع تصمیم موجب  آنکه مگر .بود خواهد شرکت یاصل مرکز ینشان همان تصفیه مدیران مدیریا ینشان

 .باشد شده تعیین يدیگر ینشان دادگاه یاحکم
 آخرین توسط که یابد یم انتشار ياالنتشار  کثیر روزنامه ماندره تصفیه حال در شرکت يها یآگه و ها اطالعیه تصفیه مدت در

 .است شده تعیین انحالل از قبل يعاد یعموم مجمع
 خود ینشان نام و شرکت انحالل به راجع تصمیم  انتخاب از پس ماه یک ظرف عالما که یسهام شرکت هر تصفیه مدیران یا مدیر

 .شد خواهند محکوم مجازات دو هر به یا ينقد يجزا ای حبس به نکنند اعالم ها شرکت ثبت مرجع به را
 یم لزوما تجارت قانون 209 ماده مالك مدت و مدلول به عنایت با شرکت تصفیه و انحالل یا توقف بر یمبن ادعا صحت برفرض
  .ندارد یحکایت چنین ها شرکت ثبت دایره استعالم پاسخ که شود یآگه و اعالم ها شرکت ثبت اداره به بایست

 
 تصفیه  مدیر ماموریت مدت

 ماموریت مدت :است کرده مقرر 1347 قانون الیحه 214 ه ماد در تصفیه مدت شدن یطوالن از يجلوگیر منظور به قانونگذار
 تصفیه مدیران یا مدیر باشد نیافته خاتمه تصفیه مدیران ماموریت پایان تا اگر . کند تجاوز سال دو از نباید تصفیه مدیران یا مدیر

 یدبا
 يتدابیر و دانند یم الزم تصفیه امر به دادن خاتمه يبرا که را یاضاف مهلت امورشرکت تصفیه نیافتن خاتمه وجهات علل ذکر با
 خود ماموریت مدت تمدید رسانیده سهم صاحبان یعموم مجمع اطالع به اند گرفته نظر در تصفیه امر به دادن پایان جهت که را
  .شوند خواستار را

 فراهم را دیگر ذینفع اشخاص یا و سهم صاحبان زیان و ضرر و زیاد يها هزینه ایجاد موجبات القاعده یعل تصفیه انزم تطویل
 رحداقل ود سریعتر چه هر بایست یم تصفیه مدیران لذا بکاهد يتجار يها شرکت از را مردم اطمینان بسا چه و آورد یم

  .کنند اعالم را تصفیه عملیات مخت و برسانند انجم به را تصفیه عملیات ممکن زمان
 .گردد يجلوگیر مدیران توسط تصفیه زمان نمودن یطوالن از تا است نموده یبین پیش را یخاص زمان مهلت قانونگذار منظور بدین

 شده انتخاب سهام صاحبان توسط مدیران اگر نماید یم تعیین را تصفیه مدیر که است یبامرجع ماموریت تمدید االصول یعل
 با باید یم باشند شده انتخاب دادگاه طرف از مدیران چنانچه و است شرکت یعموم مجمع یا آنان ماموریت زمان تمدید ندباش

 فوق یعموم مجمع توسط شرکت تصفیه مدیران اولین انتخاب .گیرد صورت ماموریت تمدید دادگاه توسط مقرر تشریفات رعایت
 تصمیم به نیز آنان ماموریت تمدید که رسد ینم نظر به یول شود یم انجام)یردگ یم شرکت انحالل به تصمیم که( شرکت العاده

 نماید تصمیم اتخاذ خصوص دراین تواند یم نیز سهام صاحبان يعاد یعموم مجمع بلکه باشد داشته العاده فوق یعموم مجمع
  .شود تصریح قانونگذار توسط موضوع که است بهتر

 
 تصفیه مدیر یورشکستگ یا حجر و فوت

 ورشکسته یا محجور یا یمتوف تصفیه مدیر و باشند متعدد تصفیه مدیران اگر تصفیه مدیر یورشکستگ یا حجر یا فوت درصورت
 جانشین انتخاب جهت را شرکت يعاد یعموم مجمع باید باقیمانده تصفیه مدیران یا مدیر باشد شده انتخاب یعموم مجمع توسط
 جانشین نتواند یا نشود تشکیل مزبور يعاد یعموم مجمع که یدرصورت و نمایند دعوت ورشکسته یا محجور یا یمتوف تصفیه مدیر
 دادگاه توسط ورشکسته یا محجور یا یمتوف تصفیه مدیر که یصورت در یا بکند انتخا را ورشکسته یا محجور یا یمتوف تصفیه مدیر

 دادگاه از را ورشکسته یا محجور یا یمتوف مدیرتصفیه جانشین تعیین مکلفند مانده یباق تصفیه مدیران یا مدیر باشد شده تعیین
 .بخواهند



  

 

 توسط تصفیه مدیر که یصورت در تصفیه مدیر یورشکستگ یا حجر یا فوت صورت در باشد نفر یک عهده به منحصرا تصفیه امر اگر
 صاحبان يعاد یعموم مجمع که بخواهد ها شرکت ثبت مرجع از تواند یم ذینفع هر باشد شده انتخاب شرکت یعموم مجمع
 نگردد تشکیل مزبور يعاد یعموم مجمع که یصورت در و نماید دعوت مذکور تصفیه مدیر جانشین تعیین جهت را شرکت سهام

 تعیین دادگاه توسط ورشکسته یا محجور یا یمتوف تصفیه مدیر که یصورت در یا نماید انتخاب را تصفیه مدیر جانشین نتواند یا
 ینم منتقل او ورثه خاندان به سمت این تصفیه مدیر فوت با بخواهد دادگاه از را جانشین تعیین تواند یم ینفعذ هر باشد شده
  .نماید انتخاب مدیر عنوان به را يفرد يو ورثه از مجمع مگراینکه شود

 
 ماموریت مدت در مدیر عزل

 هر در را خود وکیل عزل حق موکل اینکه به عنایت با باشیم قایل را سهام صاحبان يبرا وکیل نقش تصفیه مدیران يبرا اگر
 سهامداران اکثریت وکیل مدیران چون منتها .نمایند معزول را منتخب مدیران بخواهند موقع هر توانند یم سهامداران دارد یموقع

 که نیز يواردم در .است نموده انتخاب را آنان که است یمرجع و یعموم مجمع تصمیم به موکول آنها عزل لذا هستند شرکت
 .دارد را مدیران عزل حق سهام صاحبان یقانون مقام قائم عنوان به دادگاه شوند یم تعیین دادگاه توسط مدیران
 و عزل جهت در خود حق این از توانند یم کنند اراده که یکیفت هر به سهام صاحبان آیا که است مطرح پرسش این دراینجا

 مدیریت سمت از خود عزل بابت از توانند یم مدیران آیا و دارند؟ محدودیت آن اعمال رد اینکه یا کنند استفاده مدیران نصب
  نمایند؟ خسارت يوادعا زیان و ضرر يتقاضا شرکت

 
 اگر که است یبدیه .گردد یبرم اش یقانون حق دراعمال شخص نیت حسن یا استفاده سو مسئله به فوق يها پرسش به پاسخ
 این از و نگردد انجام مدیر به اضرار قصد به يبرکنار و عزل این و شود انجام یطبیع رایطش در و يعاد طور به مدیر عزل

 نیز معزول مدیران و شد نخواهد سهام صاحبان متوجه یمسئولیت گونه هیچ نگردند متضرر يمعنو یا يماد طور به مدیران رهگذر
 خود منافع و مصالح رعایت يبرا که است سهم انصاحب مسلم حق این که چرا بنمایند زیان و ضرر درخواست توانند ینم

  .کنند کنار بر را واو نمایند معاف شرکت مدیریت از کنند یم شک او کفایت و لیاقت در راکه يمدیر
 

 : اساسنامه در مقرر مدت اتمام از قبل مدیر عزل امکان
 شوند یم انتخاب مدیریت به يمحدود مدت يبرا که یسهام شرکت مدیران یا مدیر )منسوخه( تجارت قانون 51 و 48 مواد طبق
 مدیر يتصد مدت طول در بخواهد وقت هر تواند یم یعموم مجمع که پیداست مواد این مفاد مالحظه با و باشند یم عزل قابل

 یمومع مجمع حق در يتاثیر مدیران یا مدیر يتصد يبرا اساسنامه در مدت تعیین بنابراین بنماید آنها عزل به اقدام مدیران یا
 مواد تغییر به حاجت مدیران یا مدیر عزل يبرا یمواقع چنین ودر ندارد دانسته مقرر مجمع آن يبرا قانون که عزل اختیار لحاظ از

  .باشد ینم اساسنامه
 

 تصفیه مدیره هیئت یا و مدیر اختیارات و وظایف
  .شود یم شروع شرکت تصفیه و دیاب یم خاتمه شرکت مدیران اختیارات تصفیه مدیران یا مدیر تعیین تاریخ از
 

 :است زیر قرار به تصفیه هیئت اختیارات و وظایف
 تصفیه هیئت و شرکت مدیران يامضا به کهي ا جلسه صورت تنظیم شرکت به مربوط اسناد و واوراق دفاتر و اموال کلیه تحویل
 .برسد

 .شد نخواهد شروع جدید کار اینکه قید با يجار يکارها دادن خاتمه
 .نماید ایجاب را يجدید معامالت شرکت سابق تعهدات ياجرا اینکه مگر جدید تعهد قبول عدم و شرکت تعهدات ياجرا



  

 

  مطالبات وصول
 ها یبده پرداخت

 سازش و يداور به ارجاع یا یدادرس طریق از شرکت علیه بر مطروحه يدعاو کلیه از دفاع و سابق يدعاو تعقیب و يدعو طرح
 .يادگسترد وکیل بوسیله یا راسا
 به تبدیل و رسانیده فروش به منقول وغیر  منقول از اعم را شرکت اموال باید تصفیه مدیران یا مدیر :شرکت یدارای کردن نقد
ي نقد باید نیز آن سهام صاحبان بین شرکت یدارای تقسیم باشد ينقد باید که دیون شرکت پرداخت بر عالوه زیرا .کنند نقد پول

 خصوص این در یبیان قانون چند هر .کنند را مراعات شرکت صرفه و صالح باید اموال فروش در تصفیه مدیران یا مدیر .گیرد انجام
 .آید عمل به یرسم کارشناس نظر کسب با و مزایده طریق از اموال که فروش است این صواب یول .ندارد

 روزنامه و یرسم روزنامه در ماه یک فاصله  به فعهد هر و دفعه سه که یآگه یط باید تصفیه مدیران یا مدیر :بستانکاران دعوت
 بستانکاران و اعالن را تصفیه شروع کند یم منتشر شود یم مندرج آن در شرکت به مربوط يها یآگه و اطالعیه که يکثیراالنتشار

 از شرکت موجل و یمال دیون از یلیست تهیه و کنند یم مراجعه که بستانکاران دست در اسناد یبررس .نمایند دعوت را شرکت
  .دهند انجام را آن باید تصفیه مدیران که است يامور

 
 :باشند زیر انواع توانند یم شرکت بستانکاران

  وثیقه با بستانکاران
  .رجحان حق با بستانکاران
  .يعاد بستانکاران

 دست به مبلغ از و بود خواهد دممق طلبکاران سایر بر وثیقه مورد مال فروش خالص به نسبت است وثیقه يدارا که يبستانکار
  .گردد پرداخت باید او طلب نخست آن فروش از آمده

 
  :از عبارتند منحله شرکت رجحان باحق بستانکاران

  .شرکت انحالل از قبل دستمزد و حقوق ماه شش يبرا شرکت کارکنان
  .تشرک انحالل از قبل ماه سه مزد يبرا گیرند یم مزد یهفتگ یا روزانه که یکارگران

 طور به آنها دستمزد و حقوق اول .هستند مقدم دوم برگروه منحله شرکت یدارای از خود ودستمزد حقوق دریافت در اول گروه
 از بعد يعاد بستانکاران مطالبات .گردد یم اقدام دوم گروه یاستحقاق دستمزد پرداخت به سپس و شود یم پرداخت کامل

 .دشو یم پرداخت رجحان حق با بستانکاران
 حقوق و نبوده احتیاج مورد تصفیه مدت در که یشرط به آنها سهام نسبت به سهام صاحبان بین شرکت ينقد یدارای تقسیم

  .شود موضوع نرسیده آن تادیه موعد هنوز که یدیون معادل و ملحوظ بستانکاران
 

 .تاس نیافته خاتمه تصفیه امر که مادام سهامداران ساالنه يعاد یعموم مجمع دعوت
 و اقدامات کلیه با ساالنه عملکرد دوره وزیان سود حساب و ترازنامه و منقول غیر و منقول یدارای حساب صورت و گزارش تسلیم

 .است شده انجام که معامالت
 .کنند اطالع کسب تصفیه دوره در  حسابها عملیات از شرکت انحالل از قبل زمان مانند دارند حق سهام صاحبان 1 تبصره

 مدیران باید بگیرد تصمیم نتواند و شده تشکیل یا و نگردد تشکیل یول شود دعوت دفعه دو یعموم مجمع که یصورت در 2 رهتبص
 یم درج آن در شرکت به مربوط يها یآگه و ها اطالعیه که يکثیراالنتشار روزنامه در را خود عملیات گزارش تصفیه
 .کنند منتشر سهامداران عموم اطالع يبرا گردد

 .گرفت یم انجام انحالل از قبل که یتشریفات طبق لزوم درصورت سهام صاحبان العاده فوق یعموم مجمع دعوت



  

 

 .شرکت دیون کلیه پرداخت و تعهدات انجام و تصفیه ختم از پس سهامداران به سهام یرسم مبلغ پرداخت باز
 یسهام صاحبان و بستانکارا یاسام و حساب صورت تسلیم با ایران يها بانک از ینزدیک مخصوص حساب در وجوه باقیمانده تودیع

 . روزنامه در مراتب یوآگهاند نکرده استیفا را خود حقوق که
 به سال ده پایان از سپس و شود پرداخت حق يذ کنندگان مراجعه به که بود خواهد بانک دراختیار سال ده تا وجوه این تبصره
 .شد خواهد تحویل دولت خزانه به بالصاحب مال عنوان
 .کثیراالنتشار روزنامه در کثیراالنتشار روزنامه در انتشار و ثبت يبرا ها شرکت ثبت به تصفیه پایان اعالم

  .بماند یباق تصفیه ختم اعالم از سال ده تا که شرکتها ثبت اداره به مدارك و اسناد و دفاتر تحویل
 

 تصفیه مدیران ممنوعیت
 :است زیرممنوع اشخاص بعضا یا کال تصفیه حال در شرکت یدارای انتقال تجارت قانون اصالح الیحه 213 ماده موجب به

  تصفیه مدیران یا مدیر
  چهارم درجه تا دوم و اول طبقه از تصفیه مدیران یا مدیر اقارب

 باطل گیرد انجام فوق مقررات برخالف که یانتقال و نقل هر مزبور ماده تصریح به
 انتقال به 213 ماده برخالف که يا تصفیه مدیران یا مدیر آن بر هعالو .بود خواهد

  .شد خواهند محکوم حبس مجازات به کنند مبادرت تصفیه درحال شرکت یدارای
 

 ناظران یا ناظر
 به مکلف ناظر نکنند عمل مزبور تکلیف به تصفیه مدیران هرگاه .است تصفیه مدیران عهده به موارد درکلیه یعموم مجامع دعوت
 در .نماید تعیین ناظر چند یا یک تصفیه دوره يبرا تواند یم یعموم مجمع یا شرکت اساسنامه .بود خواهد یعموم مجمع دعوت
 یبین پیش اساسنامه در ناظر یا ننمایند اقدام یعموم مجمع دعوت به و نکرده عمل خود تکلیف به نیز ناظران یا ناظر که یصورت
 .داد خواهد یعموم مجمع تشکیل به حکم ذینفع هر يتقاضا به دادگاه باشد نکرده اقدام ظرنا تعیین به یعموم مجمع یا نشده

 عملیات به مکلفند ناظران یا ناظر کند تعیین یناظران یا ناظر تصفیه دوره يبرا تواند یم سهام صاحبان یعموم مجمع یا اساسنامه
 .کنند تسلیم سهام صاحبان يعاد یعموم مجمع به را خود گزارش کرده یرسیدگ تصفیه

  .کند اقدام آنها يبرا جانشین تعیین و ناظران یا ناظر عزل به تواند یم يعاد یعموم مجمع که رسد یم نظر به
 

 تصفیه مدت در شرکت وضعیت
 دبای تصفیه مدیران است نیافته خاتمه تصفیه امر که مادام تجارت قانون اصالح الیحه 217 ماده برابر شد گفته قبال که همانطور

 شده یبین پیش اساسنامه و قانون در که یتشریفات و شرایط رعایت با را شرکت سهام صاحبان يعاد یعموم مجمع ساله همه
 از یحاک گزارش ضمیمه به را خود عملیات زیان و سود حساب و ترازنامه و غیرمنقول و منقول یدارای صورت کرده دعوت است
 .کنند تسلیم مذکور یعموم مجمع به اند داده انجام موقع آن تا که یاعمال

 .است گردیده ذکر 268 ماده 3 بند در ماده این يکیفر ياجرا ضمانت
 .کنند اطالع کسب ها حساب و عملیات از شرکت انحالل از قبل زمان مانند دارند حق سهام صاحبان تصفیه زمان مدت در
 انحالل از قبل زمان مانند مجامع اکثریت و نصاب حد شرایط و یعموم مجامع وتشکیل دعوت به راجع مقررات تصفیه مدت در

 روزنامه در باید کنند یم منتشر سهام صاحبان يبرا تصفیه مدیران که يا اطالعیه و دعوتنامه گونه هر و شود رعایت باید
 .شود منتشر گردد یم درج آن در شرکت به مربوط يها یآگه و ها اطالعیه که يکثیراالنتشار

 در(:دارد وتصریح شده صحبت یعموم مجامع تشکیل عدم از سهامداران کردن مطلع لزوم تجارت قانون یاصالح الیحه 222 درماده
 یول شده دعوت قانون این در مقرر تشریفات رعایت با مرتبه دو نظر مورد یعموم مجمع هرگاه قانون این موجب به که يموارد



  

 

 217 ماده در مقر يحسابها صورت و خود گزارش باید تصفیه مدیران دبگیر تصمیم نتواند و شده تشکیل اینکه یا نگردد تشکیل
 سهامدراان یعموم اطالع يبرا گردد یم درج درآن مربوط يها یآگه و ها اطالعیه که يکثیراالنتشار روزنامه در را قانون این

 .کنند منتشر
 بر مشروط شود یم تقسیم سهام صاحبان بین نیست مورداحتیاج تصفیه مدت در که شکرت ينقد یدارای از قسمت آن باالخره و

  .باشد شده موضوع است نرسیده آن تادیه موعد هنوز که یدیون معادل و ملحوظ بستانکاران حقوق اینکه


