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   - 1365  رضا،  ،ی: بوالغ    سرشناسه 
  و احکام نی. قوانرانی: ا   يقرارداد عنوان 
  .يجماد اهللا بیحب،یرضا بوالغ نی/ تدوي: قانون تجارت نمودار  و نام پدیدآور  عنوان 
  .2 راستی: و  ویراست  وضعیت 
    .1391 ،  : تهران: آراء سبز  نشر  مشخصات 
    م. س 17×12 ؛    ص. 520   :    يظاهر مشخصات 
   4-40-6381-600-978 :      شابک 
  پایف :  یسینو فهرست تیوضع 
  : چاپ دوم.     یادداشت 
  رانیا --: قانون تجارت      موضوع 
  رانیا -- : حقوق تجارت      موضوع 
   - 1366   اهللا، بیحب ،ي: جماد     افزوده شناسه 
 920KHMب/87ق2 1391    :   کنگره  يبند رده 
  346/5507    :    ییوید يبند رده 
  2988303:    یمل یکتابشناس شماره 

  
  

  )نموداري(قانون تجارت :     نام کتاب
  آراء سبز:     ناشر

  ا... جمادي رضا بوالغی ـ حبیب:     تدوین
  ین حیدري مقدم: شیر    طراح جلد
  : شهرام خلخالی    صفحه آرا
  تندیس :    لیتوگرافی

  اي تندیس نقره:   صحافی و چاپ
  2000:     شمارگان

  1391 -دوم:   نوبت و سال چاپ
  978-600-6381-40-4:     شابک

  تومان 14000:     قیمت
  

 
 

  
  
  

  فروردین 12مرکز پخش: تهران ـ خیابان انقالب ـ خیابان 
   20کوچه نوروز ـ پالك  

  66411626تلفن: 
 کلیه حقوق براي ناشر محفوظ است.



  
  

  

  17.................................................  مرجع ها
  18  .......................................................  مقدمه
  19  .......  13/02/1311قانون تجارت مصوب  20الی 1مواد 

  20  ...............................  باب اول: تجار و معامالت تجارتی

  24  ..............  باب دوم: دفاترتجارتی و دفترثبت تجارتی

  24  .....................................  فصل اول: دفاتر تجارتی
  29  .............................  فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی

  32  ......................................هاي تجارتی باب سوم: شرکت

هــا و قواعــد  فصــل اول:  در اقســام مختلــۀ شــرکت
  32  ......................................................  راجعه به آنها

ــون  ــؤاالت آزم ــی س ــدول فراوان ــاده   ج ــوقی (م ــاي حق ــا  1ه              )20ت
    33  ....................................................................................................قانون تجارت

قســـمتی از قـــانون تجـــارت  300الـــی  1مـــواد 
  34...................................  24/11/1347مصوب



  
  35  ...........................  سهامی هاي اول: شرکت مبحث

  35تعریف و تشکیل شرکت سهامیاول: بخش 
           هــاي حقــوقی مبحــث اول    زمــونجــدول فراوانــی ســواالت آ  

  52  ....................................................................................................  )23تا  1(مواد 

  53  .......................................  بخش دوم: سهام
                بخــش دوم   هــاي حقــوقی   جــدول فراوانــی ســؤاالت آزمــون    

  63  .................................................................................................  )42تا  24(مواد 

  64  ............................  بخش سوم: تبدیل سهام
ــون   ــؤاالت آزم ــی س ــدول فراوان ــوقی  ج ــاي حق ــوم  ه ــش س            بخ

    69  ................................................................................................  ) 50تا  43(مواد 

  69  ........................  : اوراق قرضهبخش چهارم
                       بخــش چهـــارم   هــاي حقـــوقی  جــدول فراوانـــی ســؤاالت آزمـــون  

  81  ............................................................................................................)71تا  51(مواد 
  82  ..........................  بخش پنجم: مجامع عمومی

ــون   ــؤاالت آزم ــی س ــدول فراوان ــوقی  ج ــاي حق ــنجم  ه ــش پ           بخ
  99  ................................................................................................  )106تا  72(مواد 



   

  100  ............................بخش ششم: هیأت مدیره
ــون     ــؤاالت آزم ــی س ــدول فراوان ــ ج ــوقیه ــم  اي حق ــش شش                       بخ

  121  .............................................................................................  )143تا  107(مواد 

  122  ................................  بخش هفتم: بازرسان
ــون   ــؤاالت آزم ــی س ــدول فراوان ــوقی  ج ــاي حق ــتم  ه ــش هف                     بخ

  129  ............................................................................................  )156تا  144(مواد 

  130  ...  بخش هشتم: تغییرات در سرمایه شرکت
ــون   ــؤاالت آزم ــی س ــدول فراوان ــوقی  ج ــاي حق ــتم  ه ــش هش                بخ

  152  ..........................................................................................  )198تا  157(مواد 

  153  .....................  بخش نهم: انحالل و تصفیه
ــؤاالت آزمــون    ــدول فراوانــی س ــاي حقــوقی  ج ــش نهــم   ه                      بخ

  169............................................................................................  )231تا  199(مواد 

  171  ...................هاي شرکت بخش دهم: حساب
ــون   ــؤاالت آزم ــی س ــدول فراوان ــوقی  ج ــاي حق ــم   ه ــش ده                  بخ

  177........................................................................................    )242تا  232(مواد 

  178  ..................  بخش یازدهم: مقررات جزایی



  

بخـش دوازدهــم: مقــررات مختلـف مربــوط بــه   
  191  ..................................  یهاي سهام شرکت

                   بخــش دوازدهــم هــاي حقـوقی  جـدول فراوانــی سـؤاالت آزمــون  
  210  ..............................................................................................  )300تا  270(مواد 

 13/2/1311قـانون تجـارت مصـوب    600الـی   94مواد
............................................ ...............211  

  212  ..................  مبحث دوم: شرکت با مسئولیت محدود
                 مبحــث دوم  هــاي حقــوقی  جــدول فراوانــی ســؤاالت آزمــون   

  220  ...............................................................................................)115تا  94(مواد 

  222  .............................  مبحث سوم: شرکت تضامنی
ــون   ــؤاالت آزم ــی س ــدول فراوان ــوقی  ج ــاي حق ــوم  ه ــث س                         مبح

  234  ...........................................................................................  ) 140تا  116(مواد 

  235  ...........  مبحث چهارم: در شرکت مختلط غیرسهامی
ــون  ــؤاالت آزم ــی س ــوقی جــدول فراوان ــاي حق ــارم  ه ــث چه              مبح

  244  ...........................................................................................)161تا  137(مواد 

  245  .....................  مبحث پنجم: شرکت مختلط سهامی



   

ــون    ــؤاالت آزم ــی س ــدول فراوان ــوقی ج ــاي حق ــنجم  ه ــث پ                        مبح
  252............................................................................................)182تا  162(مواد 

  253  ...............................  شرکت نسبیمبحث ششم: 
ــون   ــؤاالت آزم ــی س ــدول فراوان ــوقی  ج ــاي حق ــم   ه ــث شش               مبح

  255  .........................................................................................  )189تا  183(مواد 

  256  ........  هاي تعاونی تولید و مصرف مبحث هفتم: شرکت
ــون   ــؤاالت آزم ــی س ــدول فراوان ــوقی  ج ــاي حق ــتم   ه ــث هف                       مبح

  258  ...........................................................................................  )194تا  190(مواد 
هـا و   ثبـت شـرکت   فصل دوم: در مقررات راجعه بـه 

  258.............................................  ها نامه نشر شرکت
  261  ..................  ها فصل سوم: در تصفیه امور شرکت

ــون     ــؤاالت آزم ــی س ــدول فراوان ــوقی  ج ــاي حق ــوم  ه ــل س                            فص
  267  ...........................................................................................  )218تا  202(مواد 

  267  ............................  فصل چهارم: مقررات مختلفه
ــون   ــؤاالت آزم ــی س ــدول فراوان ــوقی  ج ــاي حق ــارم  ه ــل چه                            فص

  270  ...........................................................................................  )222تا  219(مواد 



  
  271  ..............................  چکطلب  باب چهارم: برات، فتۀ

  271  ................................................  فصل اول: برات
  271  .....................................مبحث اول: صورت برات

  273  ...............................  مبحث دوم: در قبول و نکول
  277  ......................  مبحث سوم: در قبولی شخص ثالث

  278  .............................  مبحث چهارم: در وعده برات
  279  ......................................  مبحث پنجم: ظهرنویسی

  280  ..........................................  مبحث ششم: مسئولیت
  284  .....................................  پرداختمبحث هفتم: در 
  289  ...  برات به واسطه شخص ثالث وجه مبحث هشتم: تأدیه

  291  ..........  مبحث نهم: حقوق و وظایف دارنده برات
  299  ....................  مبحث دهم: در اعتراض (پروتست)

  301  ................................  مبحث یازدهم: برات رجوعی
  304............................  مبحث دوازدهم: قوانین خارجی

                             فصـــل اول هــاي حقـــوقی  جــدول فراوانـــی ســؤاالت آزمـــون    
  305  ..........................................................................................  )306تا  223(مواد 

  310  ...........................  (سفته) طلب هفصل دوم: در فت



   

                                فصـــل دوم  هـــاي حقـــوقی جـــدول فراوانـــی ســـؤاالت آزمـــون
  311  ..........................................................................................    )309تا  307(مواد 

  311  ................................................  فصل سوم: چک
ــدول فراوانــی ســؤاالت آزمــون    ــاي حقــوقی  ج                                فصــل ســوم  ه

  318..........................................................................................   )317تا  310د (موا
  319  ................................فصل چهارم: در مرور زمان
ــون   ــؤاالت آزم ــی س ــدول فراوان ــوقی  ج ــاي حق ــارم  ه ــل چه                                فص

  323  ........................................................................................ )319تا  318(مواد 

  324  .................................  باب پنجم: اسناد در وجه حامل

  329  ............................................................  باب ششم: داللی

  329  .............................................  فصل اول: کلیات
باب  فصل اول پنجم و هاي حقوقی باب جدول فراوانی سؤاالت آزمون

  332  .............................................................................  )347تا  320(مواد ششم 
  333  .....................  فصل دوم: اجرت دالل و مخارج

                  فصـــل دوم هـــاي حقـــوقی جـــدول فراوانـــی ســـؤاالت آزمـــون
  336..................................................................................... )355تا  348(مواد 



  
  336  ..............................................فصل سوم: دفتر

  338  ..................  العمل کاري (کمیسیون) باب هفتم: حق

                       هفــتم بــاب هــاي حقــوقی  جــدول فراوانــی ســؤاالت آزمــون   
  345  .....................................................................................  )376تا  357(مواد 

  348  ................................  باب هشتم: قرارداد حمل و نقل

ــون    ــؤاالت آزم ــی س ــدول فراوان ــوقی  ج ــاي حق ــتم  ه ــاب هش                   ب
  358  ....................................................................................  )394تا  377(مواد 

مقــام تجــارتی و ســایر نماینــدگان  بــاب نهــم: قــائم
  361  .........................................................................  تجارتی

                    بــاب نهــم   هــاي حقــوقی  جــدول فراوانــی ســؤاالت آزمــون   
  363........................................................................................    )401تا  395(مواد 

  364  ........................................................  باب دهم: ضمانت

                      بــاب دهــم  هــاي حقــوقی  جــدول فراوانــی ســؤاالت آزمــون   
  367...........................................................................................  )411تا  402(مواد 

  368  .....................................  باب یازدهم: در ورشکستگی

  368  ......................................  فصل اول: در کلیات 



   

  368...  )412ه هاي حقوقی فصل اول (ماد جدول فراوانی سؤاالت آزمون
  368  .فصل دوم: در اعالن ورشکستگی و اثرات آن

 413 مـواد فصـل دوم(  هاي حقوقی جدول فراوانی سؤاالت آزمون
  378  ............................................................................................................   )426تا 

  380  .......................  فصل سوم: در تعیین عضو ناظر
ــدول فراوانــی ســؤاالت آزمــون    ــاي حقــوقی  ج                           فصــل ســوم  ه

  381.........................................................................................  )432تا  427(ماده 
ــارم: در ا  ــل چه ــایر   فص ــوم و س ــر و م ــه مه ــدام ب ق

  381  ....................  اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته
ــون   ــؤاالت آزم ــی س ــدول فراوان ــوقی  ج ــاي حق ــارم  ه ــل چه                   فص

  384  ......................................................................................)439تا  433(ماده 
  384  .............................  فصل پنجم: در مدیر تصفیه
ــون   ــؤاالت آزم ــی س ــدول فراوان ــوقی  ج ــاي حق ــنجم  ه ــل پ                           فص

  385  ........................................................................................  )442تا  440(ماده 
  386  .................  فصل ششم: در وظایف مدیر تصفیه

  386  ..........................................مبحث اول: در کلیات



  
  389  .......  مبحث دوم: در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی

  391  ..  مبحث سوم: در فروش اموال و وصول مطالبات
  394  .......................مبحث چهارم: در اقدامات تأمینیه

  394  .......  مبحث پنجم: در تشخیص مطالبات طلبکارها
ــون    ــؤاالت آزم ــی س ــدول فراوان ــوقی  ج ــاي حق ــل ششــم  ه                              فص

  401.........................................................................................  )475تا  443 مواد(
فصل هفتم: در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر 

  402  ...........................................................  ورشکسته
  402  .......   ها مبحث اول: در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آن

  404.............................  مبحث دوم: در قرارداد ارفاقی
  404  .................  فقره اول: در ترتیب قرارداد ارفاقی

  409  ..................  در اثرات قرارداد ارفاقیفقره دوم: 
  411  ....  فقره سوم: در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
  415  .....   مبحث سوم: در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی

ــون    ــؤاالت آزم ــی س ــدول فراوان ــوقی  ج ــاي حق ــتم  ه ــل هف                            فص
  420  ..........................................................................................  )513تا  476 مواد(



   

فصل هشتم: در اقسـام مختلفـه طلبکارهـا و حقـوق     
  422....................................................  ریک از آنهاه

  422  ......مبحث اول: در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند
ــوال    ــه ام ــه نســبت ب ــایی ک مبحــث دوم: در طلبکاره

  424  .................................  غیرمنقول حق تقدم دارند
ــون   ــؤاالت آزم ــی س ــدول فراوان ــوقی  ج ــاي حق ــتم  ه ــل هش                           فص

  426...........................................................................................  )521تا  514 مواد(
و فروش اموال  فصل نهم: در تقسیم بین طلبکارها

  427  .............................................................  منقول
                               فصــل نهــم  هــاي حقــوقی  جــدول فراوانــی ســؤاالت آزمــون   

  430  ........................................................................................ )527تا  522 مواد(
  430  ..........................  فصل دهم: در دعوي استرداد

ــدول فراوانــی ســؤاالت آزمــون                                   فصــل دهــم  هــاي حقــوقی  ج
  434.......................................................................................)535تا  528 مواد(

: در طرق شکایت از احکام صادره راجع فصل یازدهم
  435  .................................................  یگبه ورشکست



  
ــون  ــؤاالت آزم ــی س ــدول فراوان ــوقی ج ــاي حق ــازدهم ه ــل ی                         فص

  438  .......................................................................................  )540تا  536 مواد(

بــاب دوازدهــم: در ورشکســتگی بــه تقصــیر و     
  439  ...............................................  ورشکستگی به تقلب

  439  .................  فصل اول: در ورشکستگی به تقصیر
                           فصـــل اول هـــاي حقـــوقی مـــونجـــدول فراوانـــی ســـؤاالت آز

  443......................................................................................   )548تا  541 مواد(
  443  .................  فصل دوم: در ورشکستگی به تقلب

                             فصـــل دوم هـــاي حقـــوقی جـــدول فراوانـــی ســـؤاالت آزمـــون 
  444  .......................................................................................    )550تا  549 مواد(

فصل سوم: در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر 
  445  ....  شوند در امر ورشکستگی مرتکب میورشکسته 

ــون     ــؤاالت آزم ــی س ــدول فراوان ــوقی  ج ــاي حق ــوم  ه ــل س                          فص
  449  ......................................................................................    )558تا  551 مواد(

فصل چهارم: در اداره کردن اموال تاجر ورشکسـته  
  449  ......  تقلببه در صورت ورشکستگی به تقصیر یا 



   

ــون   ــؤاالت آزم ــی س ــدول فراوان ــوقی  ج ــاي حق ــار  ه ــل چه                               مفص
  450  ........................................................................................   )560تا  559 مواد(

  451  ....................................  باب سیزدهم: در اعاده اعتبار

ــون    ــی ســؤاالت آزم ــاي حقــوقی جــدول فراوان ــیزدهم ه ــاب س                          ب
  457  ...................................................................................... )575تا  561 مواد(

  458  ......................................  باب چهاردهم: اسم تجارتی

                       مبــاب چهــارده هــاي حقــوقی جــدول فراوانــی ســؤاالت آزمــون
  460........................................................................................    )582تا  576 مواد(

  461  .................................  باب پانزدهم: شخصیت حقوقی

  461  ...............................  فصل اول: اشخاص حقوقی
                               فصـــل اول هـــاي حقـــوقی جـــدول فراوانـــی ســـؤاالت آزمـــون

  462.....................................................................................   )587تا  583 مواد(
ف و اقامتگـاه و تابعیـت   یفصل دوم: حقـوق و وظـا  

  463  ..................................................  شخص حقوقی
  465  ..................................  اب شانزدهم: مقررات نهاییب



  
و بـاب   فصـل دوم  هـاي حقـوقی   جدول فراوانی سـؤاالت آزمـون  

  468  .....................................................................   )600تا  588 مواد( شانزدهم
  469  .....  )13/2/1311مصوب ( قانون تجارت 93الی  21مواد  : ضمائم

  489قانون صدور چک ................................................... 
  502ور ورشکستگی .............................. قانون اداره تصفیه ام

  
  



   

  ها مرجع
خوانندگان گرامی دقت داشته باشند که در بخش هـاي مختلفـی از کتـاب در    
ذیل مواد قانونی ارجاعاتی مقرر گردیده اند که مرجع آن ارجاعات با توجه به 

  شماره گذاري هایی که در متن صورت گرفته به قرار ذیل می باشند:
کتاب حقوق تجارت دکتر ربیعا اسـکینی (کلیـات، معـامالت     -1ع مرج

  تجاري، تجار و سازماندهی فعالیت تجاري)، انتشارات سمت.
 -کتاب حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی (شرکتهاي تجارتی -2مرجع 

  جلد اول)، انتشارات سمت.
 -کتاب حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی (شرکتهاي تجارتی -3مرجع 

  م)، انتشارات سمت.جلد دو
  .کتاب حقوق تجارت دکتر حسن ستوده تهرانی (جلد اول) -4مرجع 
  .کتاب حقوق تجارت دکتر حسن ستوده تهرانی (جلد دوم) -5مرجع 
  حقوق تجارت دکتر حسن ستوده تهرانی (جلد سوم).کتاب  -6مرجع 
  کتاب حقوق تجارت دکتر حسن ستوده تهرانی (جلد چهارم). -7مرجع 
کتاب حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی (برات، سفته، قـبض   -8مرجع 

  .انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، انتشارات سمت
کتاب حقـوق تجـارت دکتـر ربیعـا اسـکینی (ورشکسـتگی و        -9مرجع 

  تصفیه امور ورشکسته)، انتشارات سمت.
-انتشـارات  کاویـانی کـوروش دکتـر تجارتیاسنادحقوقکتاب-10مرجع
  میزان.
  کتاب آیین دادرسی مدنی دکتر عبداهللا شمس (جلد سوم). -11 مرجع

کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت دکتر حسـین میـر محمـد     -12مرجع 
  .1389صادقی، نشر میزان، چاپ سی ام، پاییز 



  
  

  ناشر مقدمه
  

 از یکی عنوان به هایشگرایش و هاشاخه تمام با حقوق رشته
 از کثیري بسیار تعداد ور،کش دانشگاهی هاي رشته پرطرفدارترین

 از پس که دانشجویانی. است نموده جلب خود به را انسانی علوم دانشجویان
 به گوناگون هايجایگاه و مناصب در و گردیده خدمت عرصه وارد تحصیل

 حقوق هاي دانشکده در که علمی منابع. گردند می مشغول وظیفه ایفاي
 واقع در دارد، قرار آنها مدار بر دانشجویان تحصیل و گرفته قرار کار مبناي

 تغییر کمتر متمادي سالیان طول در که هستند جزواتی و کتب مجموعه
 که است حالی در این. اند کرده پیدا تبدل دیگر صورت به صورتی از و یافته
 قابل غیر امري سودمند، و پربار هاي مجموعه به پژوهان دانش مبرم نیاز

 رفع براي ارزشمند و غنی کتب تدوین تضرور ترتیب این به. است انکار
 باید حقوق، به قریب هاي رشته نیز و رشته این دانشجویان علمی نیازهاي

 از و روزآمدي سو یک از که کتبی. گیرد قرار توجه مورد گذشته از بیش
 نویسنده و ناشر لحاظ مورد ها آن در پژوهان دانش نیاز با تناسب دیگر سوي
 اي مجموعه عنوان به چتردانش آزاد عالی آموزش موسسه. باشد داشته قرار

 هاي گام است توانسته غنی و روزآمد آموزشی کتب تولید امر در پیشگام
 افتخار موسسه این. بردارد حقوق رشته دانشجویان با همراهی در موثري

 علمی نیازهاي دقیق رصد با و خود فراوان تجربیات از بهرمندي با که دارد
 تسهیل ها آن دستاورد ترین مهم که نماید آثاري تولید به اقدام دانشجویان

 ارائه با بتواند مسیر این در که است امید .باشد یادگیري تسریع و آموزش
 .رساند اثبات به را خود هاي شایستگی درخشان، خدمات

  

 فرزاد دانشور                                                                       
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  تجار و معامالت تجاري: باب اول
  
  

  
  

  قرار بدهد.       کسی است که                                    تاجر
  
  

 
 

  

  
  

  ذیل است: قرارمعامالت تجارتی از 
  

اعم                         به قصد منقولهر نوع مال     )                    1(

  یا نشده باشد.باشد ی در آن شده از اینکه تصرفات
  

  

به هر نحوي که     به حمل و نقل از راه                     تصدي) 2(
  باشد.

  
  

  ) هر قسم عملیات 3(
  
  

  خود را  شغل معمولی - 
 معامالت تجارتی - 

  خرید یا  - 
 تحصیل - 

  فروش یا  - 
 اجاره - 

  خشکی یا -
  آب یا  -
 هوا -

  یا داللی -
  (کمیسیون) و یا العمل کاري حق -
  و همچنین عاملی -
ه هر نوع تأسیساتی که بـراي  ب تصدي -

 شود انجام بعضی امور ایجاد می
 

   تعریف تاجر      1 ماده    

 اعمال تجارتی ذاتی      2 ماده    

  .181الی  172و 121الی  107صفحات  1مرجع ر.ك 
 


