د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت

رسمي جریده
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فوق العاده ګڼه

لانون شرکت های تضامنی

تاریخ نشر )۰۱( :دلو سال  ۰۸۳۱هـ.ش
نمبر مسلسل ()۴۰۸

 -۸فرمان شماره ( )۴۴مؤرخ  ۰۸۳۱/۰۱/۷۲رئیس جمهوري اسالمي افغانستان در مورد توشیح
لانون شرکت هاي تضامني.
لانون شرکت هاي تضامني.
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جمهوری اسالمی افغانستان
شماره)۰۲۴۸۱( :
تاریخ۰۸۳۱/۰۰/۷۳ :
محترم سرور « دانش» وزیر عدلیه!
لانون شرکت های تضامنی را که به اساس مصوبهٔ شماره ( )۵۳مإرخ  ۰۵۳۳/۰۱/۵۳شورای وزیران بداخل ()۷
فصل و ( )۰۳۱ماده تصویب گردیده و از جانب ما بحیث فرمان تمنینی شماره ( )۹۹مإرخ  ۰۵۳۳/۰۱/۵۷توشیح
گردیده است به شما ارسال شد تا به نشر آن در جرید ٔه رسمي الدام نمائید.

حامد کرزی
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رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح لانون شرکت های تضامنی
شماره)۴۴( :
تاریخ۰۸۳۱/۰۱/۷۲ :
ماد ٔه اول:
به تؤسی از حکم ماد ٔه ( )۷۹لانون اساسی افؽانستان لانون شرکت های تضامنی را که به اساس مصوبهٔ شمار ٔه ()۵۳
مإرخ  ۰۵۳۳/۰۱/۵۳شورای وزیران بداخل ( )۷فصل و ( )۰۳۱ماده تصویب گردیده است ،به حیث فرمان تمنینی
توشیح میدارم.
ماد ٔه دوم:
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وزیر عدلیه ج.ا.ا و وزیر دولت در امور پارلمانی مإظؾ اند ،این لانون را در خالل ( )۵۱روز از تاریخ انعماد
نخستین جلسهٔ شورای ملی به شورای ملی تمدیم نمایند.
ماد ٔه سوم:

این فرمان تمنینی از تاریخ توشیح نافذ و در جرید ٔه رسمی نشر گردد.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

فهرست مندرجات
لانون شرکت های تضامنی
فصل اول
احکام عمومی
صفحه

ماد ٔه اول:

مبنی۰............................................................................
ٰ

ماد ٔه دوم:

تعریف شرکت۰..................................................................

ماد ٔه سوم:

انواع شرکت ها۰................................................................

ماد ٔه چهارم:

عمد شراکت۰....................................................................

ماد ٔه پنجم:

عمد مماوالت۷...................................................................

ماد ٔه ششم:

دارائی شرکت۷..................................................................

ماد ٔه هفتم:

پرداخت سرمایه۷................................................................

ماد ٔه هشتم:

پرداخت سرمایه و تأخیر در آن۸..............................................

ماد ٔه نهم:

تعیین لیمت دارائی۸............................................................

ماد ٔه دهم:

انتمال ملکیت۸...................................................................

ماد ٔه یازدهم:

مرالبت از امور شرکت۸.......................................................

ماد ٔه دوازدهم:

غفلت در وظیفه۸................................................................

ماد ٔه سیزدهم:

مطالب ٔه اجرت شرکاء۴..........................................................

ماد ٔه چهاردهم:

اجرت بحیث فیصدی از مفاد۴..................................................

ماد ٔه پانزدهم:

نفع و ضرر هر شریک۴.......................................................

ماد ٔه شانزدهم:

تمسیم نفع و ضرر۴.............................................................

ماد ٔه هفدهم:

پرداخت نفع ممید به عمد۴......................................................
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ماده

عنوان

ماد ٔه هجدهم:

مرجح دانستن شرط۱...........................................................

فصل دوم
انواع شرکت ها
ماد ٔه نزدهم:

دوام فعالیت۱.....................................................................

ماد ٔه بیستم:

تکمیل شخصیت حکمی۱.......................................................

ماد ٔه بیست و یکم:

شرکت تضامنی عام۱...........................................................

ماد ٔه بیست و دوم:

شرکت تضامنی خاص۶.........................................................

ماد ٔه بیست و سوم:

شرکت تضامنی کار۶............................................................

ماد ٔه بیست و چهارم:

شرکت به اعتبار۶...............................................................
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ماد ٔه بیست و پنجم:

شرایط عمد شراکت۶............................................................

ماد ٔه بیست و ششم:

مدت دوام شرکت تضامنی۲.....................................................

ماد ٔه بیست و هفتم:

ثبت۲..............................................................................

ماد ٔه بیست و هشتم:

محکمه۲..........................................................................

فصل سوم

موضوعات اساسی مربوط به شراکت

ماد ٔه بیست و نهم:

حدود تطبیك احکام این لانون۳................................................

ماد ٔه سی ام:

اتالف مال۳......................................................................

ماد ٔه سی و یکم:

عدم تأدی ٔه سهم۳.................................................................

ماد ٔه سی و دوم:

پرداخت معادل۳..................................................................

ماد ٔه سی و سوم:

تعهد عمل در عمد۳..............................................................

ماد ٔه سی و چهارم:

سهم شریک به شکل دین۴....................................................

ماد ٔه سی و پنجم:

توزیع مفاد۴.....................................................................

ماد ٔه سی و ششم:

توزیع مفاد معین ناشده۴.......................................................

ماد ٔه سی و هفتم:

تعیین مفاد و خساره در عمد۴.................................................

ماد ٔه سی و هشتم:

سهمی ٔه شریک منحصر به کار و عمل۴.......................................

ماد ٔه سی و نهم:

خرید مال طور نسیه۰۱...........................................................

ماد ٔه چهلم:

ادار ٔه شرکت۰۱....................................................................

ماد ٔه چهل و یکم:

ادامهٔ فعالیت۰۱....................................................................

ماد ٔه چهل و دوم:

تصاویب شرکاء۰۱................................................................

ماد ٔه چهل و سوم:

موافمت اکثریت شرکاء در تصاویب۰۰..........................................

ماد ٔه چهل و چهارم:

سهمگیری شرکاء در ادار ٔه شرکت۰۰..........................................
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ماد ٔه چهل و پنجم:

عدم رلابت و سوء استفاده از مال شرکت۰۰..................................

ماد ٔه چهل و ششم:

اخذ پول یا تصرف مال توسط شریک و مساعدت اضافی۰۰.................

ماد ٔه چهل و هفتم:

پرداخت دیون۰۷..................................................................

ماد ٔه چهل و هشتم:

عدم متضامن بودن شرکاء در برابر همدیگر۰۷...............................

ماد ٔه چهل و نهم:

حصول دین شخصی۰۷...........................................................

ماد ٔه پنجاهم:

حاالت انحالل شرکت۰۷..........................................................

ماد ٔه پنجاه و یکم:

فعالیت شرکت بعد از وفات۰۸...................................................

ماد ٔه پنجاه و دوم:

تمدید فعالیت شرکت۰۸..........................................................

ماد ٔه پنجاه و سوم:

حکم محکمه مبنی بر انحالل شرکت۰۴........................................

ماد ٔه پنجاه و چهارم:

درخواست اخراج از شرکت۰۴.................................................

ماد ٔه پنجاه و پنجم:

تصفیه و تمسیم دارائی شرکت۰۴..............................................

ماد ٔه پنجاه و ششم:

ادامهٔ فعالیت شرکت الی تصفی ٔه آن۰۴.........................................

ماد ٔه پنجاه و هفتم:

تعیین اشخاص جهت تصفیه شرکت۰۴........................................

ماد ٔه پنجاه و هشتم:

فعالیت شرکت و فروش دارائی آن توسط تصفیه کننده گان۰۱..............

ماد ٔه پنجاه و نهم:

تمسیم دارائی شرکت۰۱.........................................................

ماد ٔه شصتم:

تطبیك احکام مندرج لانون مدنی در بار ٔه مال مشاع۰۱......................

فصل چهارم
شرکت تضامنی عام
ماد ٔه شصت و یکم:

تأسیس شرکت۰۶...............................................................

ماد ٔه شصت و دوم:

تأسیس شعب ٔه جدید۰۶..........................................................

ماد ٔه شصت و سوم:

تغییرات در شرکت۰۶...........................................................

ماد ٔه شصت و چهارم:

عدم استعمال خصوصیات۰۶...................................................

ماد ٔه شصت و پنجم:

انجام معامالت به نام شرکت۰۲................................................
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ماد ٔه شصت و ششم:

مناسبات بین شرکاء۰۲.........................................................

ماد ٔه شصت و هفتم:

تفویض ادار ٔه امور شرکت۰۲...................................................

ماد ٔه شصت و هشتم:

سبکدوشی مدیر۰۲..............................................................

ماد ٔه شصت و نهم:

اتخاذ تصمیم در مورد امور یومی ٔه ادار ٔه شرکت و مسایل عمده و مهم۰۳...

ماد ٔه هفتادم:

پرداخت استمراض شریک۰۳...................................................

ماد ٔه هفتاد و یکم:

انتمال سهم۰۳....................................................................

ماد ٔه هفتاد و دوم:

عدم پذیرش شخص دیگر بحیث شریک۰۳....................................

ماد ٔه هفتاد و سوم:

مفاد تکتانه۰۳...................................................................

ماد ٔه هفتاد و چهارم:

دسترسی شریک یا مدیر شرکت با معلومات۰۴...............................

ماد ٔه هفتاد و پنجم:

تصامیم در مورد امور یومی ٔه شرکت۰۴.......................................

ماد ٔه هفتاد و ششم:

ترتیب صورت نفع و ضرر شرکت در تادی ٔه جبران۰۴........................

ماد ٔه هفتاد و هفتم:

عدم وادار نمودن شریک در تادی ٔه جبران خساره۰۴..........................

ماد ٔه هفتاد و هشتم:

اجرای معامالت مشابه تجارتی شریک و شمولیت آن به حیث عضو مسؤول
در شرکت دیگر۷۱.............................................................

ماد ٔه هفتاد و نهم:

موجودیت شرکت۷۱............................................................

ماد ٔه هشتادم:

مناسبات شرکاء با اشخاص ثالث۷۱..........................................

ماد ٔه هشتاد و یکم:

انجام معامالت توسط نماینده۷۱...............................................

ماد ٔه هشتاد و دوم:

مسؤولیت شرکاء۷۰.............................................................

ماد ٔه هشتاد و سوم:

طرز الام ٔه دعوی۷۰.............................................................

ماد ٔه هشتاد و چهارم:

تطبیك فیصل ٔه محاکم۷۰.........................................................

ماد ٔه هشتاد و پنجم:

تادی ٔه حموق به دائنین۷۰........................................................

ماد ٔه هشتاد و ششم:

حکم محکمه به طلبات دائنین شرکت۷۰.......................................

ماد ٔه هشتاد و هفتم:

عدم استفاد ٔه شرکاء از سرمای ٔه مربوط۷۷......................................
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ماد ٔه هشتاد و هشتم:

عدم مجرائی طلب دین۷۷........................................................

ماد ٔه هشتاد و نهم:

مدت دوام شرکت۷۷..............................................................

ماد ٔه نودم:

انحالل شرکت۷۷..................................................................

ماد ٔه نود و یکم:

عمد شراکت مدار اعتبار۷۷.......................................................

ماد ٔه نود و دوم:

مطلع ساختن دائنین از انحالل شرکت۷۸........................................

ماد ٔه نود و سوم:

مطلع ساختن شرکاء از انحالل شرکت۷۸........................................

ماد ٔه نود و چهارم:

حاالت انحالل شرکت مبنی بر حکم محکمه۷۸..................................

ماد ٔه نود و پنجم:

دوام شرکت۷۴....................................................................

ماد ٔه نود و ششم:

انحالل شرکت منوط به وفات ،افالس یا محجوریت یکی از شرکاء۷۴........

ماد ٔه نود و هفتم:

ادامهٔ فعالیت شرکت بعد از وفات یا خروج داوطلبان ٔه شریک۷۴..............

ماد ٔه نود و هشتم:

محجوریت شریک۷۴.............................................................

ماد ٔه نود و نهم:

افالس شرکاء۷۱..................................................................

ماد ٔه صدم:

اخراج شریک به اساس حکم محکمه۷۱.......................................

ماد ٔه یکصد و یکم:

درخواست انحالل شرکت یا رد آن۷۱...........................................

ماد ٔه یکصد و دوم:

درخواست انحالل شرکت توسط یکی از شرکاء ۷۱.........................

ماد ٔه یکصد و سوم:

واگذاری دارائی و دیون۷۱....................................................

ماد ٔه یکصد و چهارم:

ادامهٔ اداره و امور معامالت بعد از انحالل۷۶................................

ماد ٔه یکصد و پنجم:

تادی ٔه مفاد شریکی که از شرکت خارج میشود۷۶............................

ماد ٔه یکصد و ششم:

سهم شریک اخراج شده و عدم مداخله در تصمیم شرکت۷۶................

ماد ٔه یکصد و هفتم:

ادای دین شخصی۷۶............................................................

ماد ٔه یکصد و هشتم:

عدم حصول دین۷۲.............................................................

ماد ٔه یکصد و نهم:

الحاق شرکت ها۷۲.............................................................

ماد ٔه یکصدو دهم:

توافك شرکاء مبنی بر الحاق شرکت۷۲.......................................

AC
KU

ماد ٔه یکصدو یازدهم:

ترتیب بیالنس شرکتهای ملحمه۷۲............................................

ماد ٔه یکصد و دوازدهم:

مطلع ساختن دائنین از الحاق شرکت۷۲.......................................

ماد ٔه یکصدو سیزدهم:

مدت اعتراض مبنی بر الحاق۷۳...............................................

ماد ٔه یکصد و چهاردهم:

تصفی ٔه معامالت۷۳..............................................................

ماد ٔه یکصد و پانزدهم:

تصفی ٔه شرکت۷۳................................................................

ماد ٔه یکصد و شانزدهم:

مامورین تصفی ٔه شرکت۷۳......................................................

ماد ٔه یکصد و هفدهم:

تعیین مامورین تصفیه۷۴.......................................................

ماد ٔه یکصد و هجدهم:

الدام به تصفیه۷۴................................................................

ماد ٔه یکصدو نزدهم:

توظیف اعضای شرکت به تصفیه۷۴...........................................

ماد ٔه یکصدو بیستم:

معامالت شرکت تضامنی در حال تصفیه۷۴....................................

ماد ٔه یکصد و بیست و یکم:

حك رجحان۷۴...................................................................

ماد ٔه یکصد و بیست و دوم:

عدم تکافوی دارائی حین انحالل آن برای تسوی ٔه دیون۸۱...................

ماد ٔه یکصدو بیست و سوم:

عزل مامور تصفیه به موجب عمد۸۱..........................................

ماد ٔه یکصدو بیست و چهارم:

عزل مامور تصفیه از طرف محکمه۸۱.......................................

ماد ٔه یکصدو بیست و پنجم:

تماضای همکاری در امور تصفیه۸۱..........................................

ماد ٔه یکصدو بیست و ششم:

محافظت دارائی شرکت۸۱......................................................

ماد ٔه یکصدو بیست و هفتم:

مکلفیت مامور تصفیه۸۰.......................................................

ماد ٔه یکصدو بیست و هشتم:

مامور تصفیه به حیث ممثل شخصیت حکمی شرکت۸۰.....................

ماد ٔه یکصدو بیست و نهم:

عدم انجام معامل ٔه که مربوط به تصفی ٔه شرکت نباشد۸۰.....................

ماد ٔه یکصدو سی ام:

حل و فصل معامالت شرکت۸۷.................................................

ماد ٔه یکصدو سی و یکم:

فروش اموال شرکت۸۷..........................................................

ماد ٔه یکصدو سی و دوم:

انجام معامل ٔه که مربوط به تصفی ٔه شرکت نباشد۸۷...........................

ماد ٔه یکصدو سی و سوم:

پرداخت دیون مؤجله۸۷.........................................................
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ماد ٔه یکصدو سی و چهارم:

پرداخت دیون۸۷.................................................................

ماد ٔه یکصدو سی و پنجم:

عدم فروش اموال شرکت۸۷....................................................

ماد ٔه یکصدو سی و ششم:

افزایش و تحدید صالحیت ها۸۷................................................

ماد ٔه یکصدو سی و هفتم:

تصفی ٔه معامالت شرکت ممید به تصمیم شرکاء یا محکمه۸۸.................

ماد ٔه یکصدو سی و هشتم:

تعیین و عزل وکیل۸۸...........................................................

ماد ٔه یکصدو سی و نهم:

نگهداری برخی دارائی شرکت جهت ادای دیون۸۸............................

ماد ٔه یکصدو چهلم:

مکلفیت های مامور تصفیه۸۸..................................................

ماد ٔه یکصدو چهل و یکم:

ثبت و اعالنات تصامیم اتخاذ شده۸۴..........................................

ماد ٔه یکصدو چهل و دوم:

مکلفیت مامورین تصفیه بعد از ختم آن۸۴....................................

ماد ٔه یکصدو چهل و سوم:

تمسیم دارائی خالص بین شرکاء۸۴............................................

ماد ٔه یکصدو چهل و چهارم:

مسوولیت مامورین تصفیه۸۴..................................................
ٔ

ماد ٔه یکصدو چهل و پنجم:

اجرت مامورین تصفیه۸۴......................................................

ماد ٔه یکصدو چهل و ششم:

امانت گذاشتن اوراق در محل مطمئن۸۱......................................

فصل پنجم
شرکت تضامنی خاص
ماد ٔه یکصدو چهل و هفتم:

تطبیك احکام فصل چهارم۸۱.................................................

ماد ٔه یکصدو چهل و هشتم:

ثبت اسمای شرکاء و انداز ٔه سرمای ٔه تادیه شد ٔه آنها۸۱.....................

ماد ٔه یکصدو چهل و نهم:

استثناآت برخی اشیا بحیث سرمایه۸۱.......................................

ماد ٔه یکصدو پنجاهم:

مناسبات حمولی شرکاء عام۸۱...............................................

ماد ٔه یکصدو پنجاه و یکم:

موضوعات مندرج اساسنامه۸۶..............................................

ماد ٔه یکصدو پنجاه و دوم:

عمد شراکت در ترکیب اساسنامه۸۶..........................................

ماد ٔه یکصدو پنجاه و سوم:

عزل مدیر شرکت تضامنی خاص۸۶..........................................
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ماد ٔه یکصدو پنجاه و چهارم:

اشتغال شریک عام در حین فعالیت۸۶........................................

ماد ٔه یکصدو پنجاه و پنجم:

تعیین هیئت نظار۸۲...........................................................

ماد ٔه یکصدو پنجاه و ششم:

نمایندگی هیئت نظار از شرکاء خاص۸۲....................................

ماد ٔه یکصدو پنجاه و هفتم:

مناسبات شرکاء۸۲............................................................

ماد ٔه یکصدو پنجاه و هشتم:

عدم مداخل ٔه شرکاء خاص در امور اداری۸۲................................

ماد ٔه یکصدو پنجاه و نهم:

تدلیك و بررسی دفتر دارائی ،بیالنس شیت و اسناد شرکت۸۲............

ماد ٔه یکصدو شصتم:

تأسیس شرکت که موضوع آن معامالت شرکت تضامنی خاص را احتوأ

کند۸۲..........................................................................
ماد ٔه یکصدو شصت و یکم:

مسوولیت به تناسب سرمایه۸۳..............................................
ٔ

ماد ٔه یکصدو شصت و دوم:

دریافت مفاد و تکتانه توسط شریک خاص۸۳..............................

ماد ٔه یکصدو شصت و سوم:

عدم اعاد ٔه مفاد سهم۸۳.......................................................

ماد ٔه یکصدو شصت و چهارم:

وکیل لانونی۸۳................................................................

ماد ٔه یکصدو شصت و پنجم:

واگذاری کلی یا لسمی سهم شریک خاص به شخص دیگر۸۳............

ماد ٔه یکصدو شصت و ششم:

مسوولیت شریک خاص۸۴..................................................
ٔ

ماد ٔه یکصدو شصت و هفتم:

توظیف شریک خاص جهت انجام معامالت شرکت۸۴......................

ماد ٔه یکصدو شصت و هشتم:

ارائ ٔه مشوره ها ،صالحیت تدلیك و کنترول امور شرکت۸۴...............

ماد ٔه یکصدو شصت و نهم:

مسوولیت شرکاء خاص در ممابل دائنین شرکت۸۴.........................
ٔ

ماد ٔه یکصدو هفتادم:

ترجیح طلبات دائنین شرکت۸۴...............................................

ماد ٔه یکصدو هفتاد و یکم:

تساوی حموق دائنین شرکت با دائنین شخصی۴۱..........................

ماد ٔه یکصدو هفتاد و دوم:

مطالب ٔه سرمای ٔه تعهد شده۴۱.................................................

ماد ٔه یکصدو هفتاد و سوم:

انحالل و تصفی ٔه شرکت های تضامنی خاص۴۱.............................

ماد ٔه یکصدو هفتاد و چهارم:

دائنین شرکت۴۱...............................................................

فصل ششم
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شرکت تضامنی کار

ماد ٔه یکصدو هفتاد و پنجم:

مطالب ٔه انجام کار و پرداخت اجرت از شرکاء۴۰...........................

ماد ٔه یکصدو هفتاد و ششم:

محول نمودن کار به سائر اشخاص۴۰......................................

ماد ٔه یکصدو هفتاد و هفتم:

توزیع مفاد کار انجام شده۴۰................................................

ماد ٔه یکصدو هفتاد و هشتم:

تضمین اجرای کار۴۰........................................................

ماد ٔه یکصدو هفتاد و نهم:

پرداخت جبران خسار ٔه مرتبط به کار۴۰.....................................

ماد ٔه یکصدو هشتادم:

تهی ٔه محل کار و وسایل۴۷....................................................

فصل هفتم
احکام متفرله
ماد ٔه یکصدو هشتاد و یکم:

ادامهٔ فعالیت۴۷.................................................................

ماد ٔه یکصدو هشتاد و دوم:

ادای وجایب مالیاتی ۴۷.......................................................

ماد ٔه یکصدو هشتاد و سوم:

وضع ممرره ها ،طرزالعمل ها و لوایح۴۷....................................

ماد ٔه یکصدو هشتاد و چهارم:

تاریخ انفاذ۴۸...................................................................

بسم

میحرلا نمحرلا هللا

لانون شرکت های تضامنی
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
ماد ٔه اول:
این لانون در روشنی احکام لانون اساسی افؽانستان بمنظور تنظیم امور مربوط به فعالیت و طرز ایجاد شرکت های
تضامنی وضع گردیده است.
تعریف شرکت
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ماد ٔه دوم:

شرکت اتحاد دو یا بیش از دو شخص است که به اساس عمد شراکت به حیث مالکین مشترک ،بمنظور کسب مفاد ایجاد
و فعالیت می نماید.
انواع شرکت ها
ماد ٔه سوم:

شرکت ها دارای انواع ذیل می باشد:
 -۰شرکت تضامنی عام.
 -۵شرکت تضامنی خاص.
 -۵شرکت تضامنی کار.
 -۱شرکت به اعتبار.
عمد شراکت
ماد ٔه چهارم:

عمد شراکت  ۶توافك است میان شرکاء در مورد شرکت چه تحریری باشد یا شفاهی و ضمنی بشمول تعدیالت بعدی
در آن.
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این عمد تؤثیری باالی حموق اشخاص ثالث ندارد ،مگر اینکه شخص ثالث لبل از آن از اجرای معامله با شرکت آگاه
باشد.
عمد مماوالت
ماد ٔه پنجم:
شرکت تضامنی شخصیت حکمی بوده ،میتواند مماوالت را بنام خود عمد و معامالت را انجام داده و اموال منمول و
ؼیر منمول را بنام شرکت در حیازت داشته باشد.
دارائی شرکت
ماد ٔه ششم:
حك تؤسیس ،کرایه ،اسم ،عنوان ،اختراع ،عالمت تجارتی ،رسم و مودل ها که جهت انجام خدمات تجارتی و صنعتی
مورد استفاده لرار میگیرد ،میتواند دارایی شرکت محسوب گردد و سند ملکیت آن بنام شرکت باشد.

ماد ٔه هفتم:
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پرداخت سرمایه

سهم سرمایه در شرکتهای تضامنی به اشکال ذیل پرداخته شده میتواند:
 -۰اموال منمول مادی (پول نمد ،اشیاء و حیوانات).

 -۵اموال منمول ؼیر مادی (حك امتیاز ،حك اختراع ،عالمات تجارتی و صنعتی و اعتبار و حسن شهرت تجارتی).
 -۵اموال ؼیر منمول (بشمول ملکیت عماری).

 -۱منافع و امتیاز حك استفاده از اموال منمول و ؼیر منمول.
 -۳محصوالت تولیدی و پروسس.
 -۶اعتبار تجارتی و حسن شهرت.
 -۷خدمات که در شرکت تضامنی انجام شده یا میشود.
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پرداخت سرمایه و تأخیر در آن
ماد ٔه هشتم:
مسوول بوده و
هر شریک تا زمانی که سرمایهٔ تعهد شدهٔ خود را بشرکت نپردازد ،در ممابل شرکت تضامنی مدیون و ٔ
مکلؾ به پرداخت تکتانه سرمایه از تاریخ تعیین شدهٔ تعهد می باشد و در صورتیکه تؤخیر در پرداخت سرمایه منجر
به خسار ٔه شرکت تضامنی گردد ،شریک مکلؾ است خسار ٔه وارده را به شرکت تضامنی بپردازد.
تعیین لیمت دارائی
ماد ٔه نهم:
لیمت دارایی که بحیث سرمایه پذیرفته میشود ،بشمول دین شخص ثالث ،در عمد شراکت تعیین میگردد .در صورت
عدم تعیین لیمت ،نرخ روز دادن اشیؤ یا بورس جاری معتبر میباشد .هر گاه چنین اشیاء در بورس و بازار لیمت
جاریه نداشته باشد یا نرخ در آن روز معلوم نباشد لیمت که از طرؾ اهل خبره تعیین میگردد ،نزد شرکاء معتبر

انتمال ملکیت
ماد ٔه دهم:
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شمرده می شود.

ملکیت اموالیکه بصورت سرمایه پذیرفت ه میشود ،در صورتیکه خالؾ آن در عمد شراکت حکمی موجود نباشد ،به
شرکت تعلك میگیرد.
مرالبت از امور شرکت
ماد ٔه یازدهم:

هر شریک مکلؾ است از امور شرکت مثل معامالت شخصی خود مرالبت نماید.
غفلت در وظیفه
ماد ٔه دوازدهم:

مسوول خساراتی بوده که باالثر اهمال ،تمصیر و یا عدول از صالحیت وظیفوی خویش
هر شریک در برابر شرکت
ٔ
به شرکت وارد نموده باشد .چنین شریک نمیتواند خود را از جبران خساره به شرکت به این دلیل نجات دهد که در
خساره وارده به شرکت نظر به اهمال کلیه
کدام مورد دیگری مفید بوده است ،شرکاء میتوانند بنابر موافمه ،در ممابل
ٔ
مصون بدانند.
اعضاء و یا شریک مشخص ،همدیگر را تا حدودیکه به حموق خود شان مربوط باشد ،بری الذمه و
ٔ
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مطالب ٔه اجرت شرکاء
ماد ٔه سیزدهم:
هیچ یک از شرکا نسبت کار خود از شرکت حك طلب اجرت را ندارد ،مگر اینکه در عمد شراکت ،اخذ اجرت
تصریح شده باشد.
اجرت به حیث فیصدی از مفاد
ماد ٔه چهاردهم:
اجرتی که به مامورین و مستخدمین شرکت در ممابل خدمت ایشان پرداخته میشود ،اگر تادیه آن لسما ً و کالً بصورت
اشتراک در نفع تعیین شده باشد ،این وضعیت به آنها صفت شریک را نمی دهد.
نفع و ضرر هر شریک
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ماد ٔه پانزدهم:

هر گاه طرز تمسیم نفع و ضرر در لرارداد تصریح نشده باشد ،نفع و ضرر هر شریک به تناسب حصهٔ سرمایهٔ که به
شرکت پرداخته ،تمسیم میشود.
تمسیم نفع و ضرر
ماد ٔه شانزدهم:

هر گاه در عمد شراکت صرؾ صورت تمسیم نفع تصریح و طرز تمسیم ضرر پیشبینی نشده باشد ضرر مانند نفع تمسیم
میشود و در صورتیکه تمسیم ضرر تصریح و صورت تمسیم نفع ،پیشبینی نشده باشد ،نفع نیز مانند ضرر تمسیم
میشود.
پرداخت نفع ممید به عمد
ماد ٔه هفدهم:
هر گاه عمدی میان شرکاء و اشخاص ثالث ،نفع عایده را ممید به یک شریک یا تعدادی از شرکاء نماید و یا اگر یک
شریک یا تعدادی از شرکاء را از خساره مستثنی لرار دهد ،چنین عمدی مدار اعتبار نمیباشد .در چنین حالت صورت
تمسیم ،مجهول شمرده شده ،نفع و ضرر بموجب حکم ماد ٔه سیزدهم و چهاردهم این لانون بین شرکاء تمسیم میگردد.
تنها راجع به شریکی که مساعی و نیروی خود را بحیث سرمایه به دسترس شرکت لرار داده و بموجب عمد کتبی
خساره شرکت سهیم نباشد ،این شرط معتبر است.
شراکت در
ٔ
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مرجع دانستن شرط
ماد ٔه هجدهم:
در صورتیکه لرارداد شراکت وجود نداشته باشد ،هر شریک به تناسب سهم خویش در تملیک دارائی شرکت سهیم
بوده و در مفاد و ضرر شراکت ،شریک میباشد .هر گاه در لرارداد شراکت حکمی در مورد تملیک دارائی و
سرمایه ،تمسیم مفاد و ضرر شرکت پیشبینی گردیده باشد این حکم تطبیك میشود.

فصل دوم
انواع شرکت ها
دوام فعالیت
ماد ٔه نزدهم:

تکمیل شخصیت حکمی
ماد ٔه بیستم:
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هر گاه یک شرکت تضامنی بعد از اختتام موعد معینه خود به فعالیت ادامه دهد مدت آن ؼیر محدود تلمی میگردد.

شخصیت حکمی شرکت به مجرد اتحاد دو یا بیش از دو شخص به حیث مالکین شرکت آؼاز و بعد از ثبت بدفتر ثبت
مرکزی تکمیل می گردد .هر گاه شرکت لبل از ثبت به دفتر ثبت مرکزی معامله را انجام میدهد مسإول شناخته میشود
درینصورت نمیتواند حموق خود را به دیگران تعمیل نماید ،مگر اینکه به دفتر ثبت مرکزی اعالن شده باشد.
شرکت تضامنی عام
ماد ٔه بیست و یکم:

شرکت تضامنی عام شرکتی است که برای انجام معامالت التصادی و تجارتی بین دو یا بیش از دو شخص با
مسإولیت تضامنی ایجاد میشود.
در صورتی که دارائی شرکت تضامنی عام برای تؤدیه تمام دیون شرکت کافی نباشد ،هر یک از شرکاء مسإول
پرداخت تمام دیون شرکت تضامنی عام بوده و شریک یا شرکایی که چنین لروض را میپردازند ،حك دارند مبالػ
پرداخت شده اضافه از سهم خود از سایر شرکاء مطالبه نماید.
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شرکت تضامنی خاص
ماد ٔه بیست و دوم:
شرکاء تضامنی خاص شرکتی است که تحت عنوان مشخص مطابك احکام این لانون جهت انجام معامالت التصادی و
تجارتی ایجاد می شود و در آن یک شریک یا بیشتر از آن دارای مسإولیت ؼیر محدود (شرکای عام) و بمیه شرکاء با
یک سرمایهٔ معیین (شرکای خاص) مسإولیت محدود دارند .سرمایهٔ شرکای که مسإولیت محدود دارند ،به سهام تمسیم
شده می تواند.
شرکت تضامنی کار
ماد ٔه بیست و سوم:
شرکت تضامنی کار ،اتحاد دو یا بیش از دو شخص است که برای شخص دیگر کاری را انجام یا تعهدی را ایفا کنند.
مفاد کار شرکت بین شان طبك موافمت شرکاء تمسیم گردد.

ماد ٔه بیست و چهارم:
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شرکت به اعتبار

شرکت به اعتبار ،شرکتی است که در آن دو یا بیش از دو شخص به اساس اعتبار به خرید مال بصورت نسیه طوری
موافمه نمایند که مال را فروخته ،در مفاد و خسارهٔ شرکت سهیم میباشند و شرکاء هر کدام به اندازهٔ حصهٔ خود مسإول
میباشند.
شرایط عمد شراکت
ماد ٔه بیست و پنجم:

( )۰شرکت ها (بشمول شرکت های تضامنی عام و خاص) مکلؾ اند شرایط آتی لرارداد شراکت را در سند کتبی ایکه
بنام سند تحریری الزامی یاد میشود ،ثبت نماید:
 -۰تاریخ عمد لرارداد.
 -۵اسم ،شهرت و آدرس هر یک از شرکاء و اگر شرکت دیگری بحیث شریک در شرکت داخل شده باشد ،عنوان
شرکت مذکور.
 -۵مرکز معامالتی شرکت و نوع فعالیت آن.
 -۱نوعیت تضامنی شرکت.
 -۳عنوان شرکت.
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 -۶اسامی شرکائیکه بنام شرکت منفردا ً یا مشترکا ً حایز صالحیت تصرفات لانونی ،با تصریح اینکه منفرداً یا مشترکا ً
صالحیت امضا ٔ را دارند.
 -۷حصهٔ سرمایهٔ را که هر شریک تعهد کرده و لیمت های تخمینی لسمت سرمایهٔ ؼیر نمدی با توضیح طریمهٔ که این
لیمت تخمینی صورت گرفته است.
 -۳حصهٔ اشتراک هر شریک در نفع و ضرر.
 -۹در صورتیکه شرکت تضامنی عام یا خاص برای مدت محدود باشد ،تاریخ انمضای آن.
( )۵عالوه بر شرایط مندرج فمر ٔه ( )۰این ماده ،شرکاء میتوانند سایر مواد لرارداد شراکت را که مفید بدانند ،در سند
کتبی الزامی درج نماید.
مدت دوام شرکت تضامنی
ماد ٔه بیست و ششم:
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شرکت تضامنی میتواند برای مدت محدود یا ؼیر محدود استمرار یابد.

در صورتیکه عمد شراکت مدت محدود را مشخص نکرده باشد ،مدت دوام آن ؼیر محدود پنداشته میشود.
ثبت
ماد ٔه بیست و هفتم:

ثبت عبارت از ثبت در دفتر ثبت مرکزی میباشد .دفتر ثبت مرکزی به مفهوم این لانون اداره ای است که در چوکات
وزارت تجارت و صنایع اسناد مربوط به شرکت ها در آن ثبت می گردد.
محکمه
ماد ٔه بیست و هشتم:
محکمه عبارت از محکم ٔه ذیصالح تجارتی افؽانستان می باشد.
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فصل سوم
موضوعات اساسی مربوط به شراکت
حدود تطبیك احکام این لانون
ماد ٔه بیست و نهم:
احکام این فصل باالی تمام شرکت های مندرج این لانون لابل تطبیك میباشد ،مگراینکه در احکام فصول چهارم ،پنجم
و ششم این لانون بر خالؾ آن تصریح شده باشد ،در آنصورت حکم خاص ارجحیت دارد.
اتالف مال
ماد ٔه سی ام:
شرکاء در ممابل یکدیگر صفت امین را داشته و مال شرکت در نزد شریک حکم امانت را دارد.
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در صورتیکه مال بدون تمصیر یا تجاوز شریک تلؾ شود ،شریک مذکور مسإول شناخته نمی شود ،ولی هر گاه مال
در اثر لصور یا تجاوز شریک تلؾ گردد ،در آنصورت شریک مسإول شناخته میشود.
عدم تأدی ٔه سهم
ماد ٔه سی و یکم:

هر گاه سهم یکی از شرکت پول نمد بوده و آنرا تادیه نکند ،مکلؾ به پرداخت ربح لانونی آن بدون اینکه مطالبهٔ
لضایی یا ابالغ صورت گرفته باشد و جبران از تاریخ عدم پرداخت آن میباشد.
پرداخت معادل
ماد ٔه سی و دوم:

هر گاه شریک ،سهمیهٔ معینهٔ مال بؽیر از پول نمد را نپردازد ،مکلؾ به تؤدیهٔ پول معادل همان لسمت بهای سهمیهٔ ذکر
شده میباشد که پرداخت نشده است.
تعهد عمل در عمد
ماد ٔه سی و سوم:
( )۰هر گاه سهم شریک عمل یا انجام (خدمات) باشد ،شریک مکلؾ است تمام خدمات را که تعهد کرده ،انجام دهد و
یا لیمت معادل این خدمات را بپردازد.
( )۵سهمیه عمل با انجام خدماتی که شریک به آن متعهد است ،تکمیل میگردد .درین صورت ،شریک صرؾ از انجام
مسوول میباشد.
خدماتی که در شرکت انجام می دهد ٔ
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سهم شریک به شکل دین
ماد ٔه سی و چهارم:
هر گاه سهمیهٔ شریک در شرکت به شکل دین باشد ،تعهد شریک ولتی انجام شده پنداشته می شود که دین به موعد
مسوولیت عوالب که ممکن است
معیین به شرکت پرداخته شده باشد .در صورت عدم پرداخت آن ،شریک عالوه بر
ٔ
از عدم پرداخت دین در موعد معیین ،نشؤت کند ،مکلؾ است خسار ٔه ناشی از تفاوت پرداخت دین را به شریک جبران
نماید.
توزیع مفاد
ماد ٔه سی و پنجم:
لبل از تصفیه ،توزیع مفاد به ولت و طریم ٔه صورت میگیرد که در عمد شراکت ذکر گردیده است.
توزیع مفاد معین ناشده
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ماد ٔه سی و ششم:

هر گاه در عمد شراکت ،حصهٔ هر یک از شرکاء در مفاد و خساره معین نشده باشد ،سهمی ٔه مفاد هر یک از شرکاء به
تناسب سهمی ٔه آنها در سرمایه ،توزیع میگردد.
تعیین مفاد و خساره در عمد
ماد ٔه سی و هفتم:

در لرارداد شراکت سهم شرکاء در مفاد و ضرر بدون نظر داشت تناسب سهم شان در سرمای ٔه شرکت تعیین شده
خساره آنها پیش بینی نگردیده
میتواند .هر گاه در مواد عمد شراکت تنها به تعیین سهمیهٔ مفاد شرکاء تصریح و سهمیهٔ
ٔ
باشد ،این تصریح در تعیین سهمیهٔ خسارهٔ عایده مدار اعتبار شناخته میشود .به همین ترتیب ،هر گونه تصریح در عمد
شراکت به تعیین سهمیهٔ خساره هر یک از شرکاء در تعیین سهمیهٔ مفاد هر یک از آنها نیز مدار اعتبار پنداشته
میشود ،مگر اینکه در عمد شراکت طور دیگری تصریح گردیده باشد.
سهمی ٔه شریک منحصر به کار و عمل
ماد ٔه سی و هشتم:
استفاده شرکت از
( )۰هر گاه سهمیهٔ شریک به کار و عمل منحصر باشد ،سهمیهٔ شریک از مفاد و خساره ،تابع
ٔ
خدمت وی میباشد ،مگر اینکه در عمد شراکت طور دیگری تصریح گردیده باشد.

9

( ) ۵در صورتیکه شریک عالوه از انجام خدمت یا عمل ،پول نمد یا شی دیگری بپردازد ،حصه ای را در ممابل عمل
و حصهٔ دیگری را در ممابل آنچه که عالوه از انجام خدمت پرداخته است ،مستحك میگردد ،مگر اینکه در عمد طور
دیگری تصریح شده باشد.
خرید مال طور نسیه
ماد ٔه سی و نهم:
در شرکت به اعتبار ،مفاد و خساره ،به تناسب مالی توزیع میگردد که هر یک از شرکا ٔ آنرا به حساب شرکت طور
نسیه خریده و ضامن آن شده باشد ،مگر اینکه در عمد لرارداد شراکت طور دیگری تصریح گردیده باشد.
ادار ٔه شرکت
ماد ٔه چهلم:
عمد شراکت متضمن ایجاد اداره میباشد ،شرکاء میتوانند ،اشخاصی را از جملهٔ شرکاء یا ؼیر آن تعیین نمایند تا ادارهٔ

ادامهٔ فعالیت
ماد ٔه چهل و یکم:
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امور شرکت را پیش ببرند.

موظؾ شود ،این شریک به
در مواردی که یکی از شرکاء به موجب حکم صریح لرارداد شراکت به ادار ٔه شرکت ٔ
ادار ٔه شرکت و انجام فعالیت هایی که رسیدن به اهداؾ شرکت را تؤمین نماید ،ادامه میدهد ،مشروط بر اینکه فعالیت ها
و تؽییراتیکه در شرکت وارد می سازد ،عاری از ؼش باشد .تفویض صالحیت به چنین شخصی تابع احکام لرارداد و
اساسنامهٔ مربوط میباشد ،عزل چنین شریک تا زمان بمای شرکت بدون مجوز لانونی و یا تعدیل عمد شراکت جواز
ندارد ،مگر اینکه در عمد شراکت طور دیگری تصریح گردیده باشد.
تصاویب شرکاء
ماد ٔه چهل و دوم:
هر گاه در عمد موافمه به عمل آمده باشد که تصاویب به موافمهٔ اکثریت ارای شرکاء صورت گیرد ،علی الرؼم
موجودیت چنین حکمی یک شرکت میتواند چنان کار عاجل را انجام دهد که در صورت عدم انجام آن خسار ٔه بزرگ
به شرکت عاید خواهد شد که جبران آن ممکن نباشد ،مخالفت از آن جواز ندارد .مگر در صورتیکه مخالفت به منظور
انجام کار عاجل باشد که به اثر فوت آن خسار ٔه بزرگی به شرکت عاید گردد که آنرا جبران کرده نتواند.
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موافمت اکثریت شرکاء در تصاویب
ماد ٔه چهل و سوم:
تصاویبی که مستلزم موافمت اکثریت شرکاء باشد ،منظور از آن ،موافمت اکثریت شرکاء بدون نظرداشت اندازهٔ سهم
آنها در سرمایهٔ شرکت میباشد ،مگر اینکه در عمد شراکت طور دیگری تصریح شده باشد.
سهمگیری شرکاء در ادار ٔه شرکت
ماد ٔه چهل و چهارم:
تعیین حدود حك شرکاء برای سهمگیری در ادارهٔ شرکت توسط عمد شراکت صورت میگیرد ،مشروط بر اینکه این
عمد حك شریک را به حصول معلومات دربار ٔه اداره و اجرای فعالیت شرکت محدود نسازد.
عدم رلابت و سوء استفاده از مال شرکت
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ماد ٔه چهل و پنجم:

شریک یا رئیس شرکت نمی تواند با شرکت به رلابت بپردازد یا مال شرکت را به ؼیر از منافع یا ممصد شرکت،
طوریکه در عمد شراکت ذکر گردیده مورد استفاده لرار دهد ،مگر اینکه در عمد شراکت طور دیگری تصریح شده
باشد.

شریک یا رئیس شرکت مکلؾ است در اتخاذ تدابیر در مورد مصالح شرکت طوری بذل توجه نماید که در مورد تؤمین
مصالح شخصی خود مبذول میدارد.

اخذ پول یا تصرف مال توسط شریک و مساعدت اضافی
ماد ٔه چهل و ششم:

( )۰هر گاه شریک ،مال یا مبلؽی را از شرکت اخذ یا آنرا در تصرؾ درآورد ،به پرداخت مفاد آن از تاریخ اخذ یا
خساره عایده نیز مکلؾ
تصرؾ مال ،بدون مطالب ٔه لضایی یا اخطار مکلؾ میباشد .در صورت ایجاب به تادیه جبران
ٔ
شناخته میشود.
( )۵هر گاه شریک ممداری از مال خویش را برای نفع شرکت صرؾ یا مصارؾ نافعی را به حسن نیت فراتر از
اندازه ای که مساعدت آنرا به سرمای ٔه شرکت موافمه کرده است ،برای مفاد شرکت بعمل آورد ،میتواند فاید ٔه مبالػ
مصرؾ شده یا پرداخته شده را از تاریخ پرداخت به بعد از شرکت اخذ نماید.
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پرداخت دیون
ماد ٔه چهل و هفتم:
( )۰هر گاه اموال شرکت ،دیون آنرا تکافو نکند ،هر یک از شرکاء مکلؾ است متناسب به سهم خویش در سرمایهٔ
شرکت ،لسمت از دین شرکت یا خسارهٔ آنرا از مال شخصی خود تادیه نماید ،مگر اینکه در مورد توافك طور دیگر
مسوولیت آنها از دیون شرکت در مورد شخص ثالث اعتبار ندارد.
صورت گرفته باشد ،موافمهٔ شرکاء مبنی بر عدم ٔ
( )۵دائنین شرکت میتوانند دین خود را از هر یک از شرکا مطابك احکام این لانون مطالبه نمایند.
عدم متضامن بودن شرکاء در برابر همدیگر
ماد ٔه چهل و هشتم:
( )۰شرکاء در مورد پرداخت آنچه که از دیون شرکت به ذمت آنها الزم گردیده ،در برابر همدیگر به حیث ضامن
تلمی نمیگردند ،مگر اینکه بخالؾ آن موافمه صورت گرفته باشد.
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( )۵در صورت افالس یکی از شرکاء ،حصهٔ خسارهٔ عایده ،میان سایر شرکاء بطور متناسب تمسیم میگردد.
حصول دین شخصی
ماد ٔه چهل و نهم:

در حاالتیکه فعالیت شرکاء هنوز ادامه دارد (به تصفیه سوق داده نشده باشد) طلب گاران یکی از شرکاء که ممروض
باشد ،نمیتوانند پرداخت حك خود را از سهم این شریک از سرمایهٔ شرکت مطالبه نماید ،اما این تماضا از مفاد که
برای شریک در شرکت جمع شده است ،صورت گرفته میتواند .در صورتیکه شرکت در حالت تصفیه لرار داشته
باشد ،طلب گاران شریک ممروض میتوانند پرداخت حك خود را از آن لسمت از سهم شریک در سرمایه و مفاد
شرکت که برایش لابل توزیع باشد ،تماضا نماید .در هر حالت طلب گاران شریک مدیون حك دارند که از شرکت
تماضای وضع لیود احتیاطی را بر سهم شریک ممروض بنماید.
حاالت انحالل شرکت
ماد ٔه پنجاهم:
شرکت در یکی از حاالت ذیل منحل میشود:
 -۰انمضای میعاد معینه در عمد شراکت.
 -۵تحمك هدفی که شرکت بمنظور آن تؤسیس یافته است.
 -۵اتالؾ ُکل سرمایهٔ شرکت یا حد اکثر آن طوریکه در بماء آن مفاد متصور نباشد.
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 -۱فوت یکی از شرکاء یا ولوع حجر بر او بحکم محکمه یا ثبت افالس وی.
 -۳خارج شدن یکی از شرکاء از شرکت در صورتیکه مدت فعالیت شرکت نا محدود باشد ،مشروط بر اینکه شریک
اراد ٔه خود را مبنی بر خروج ،سه ماه لبل به اطالع سایر شرکاء رسانیده باشد ،در ؼیر آن ،خروج او ناشی از ؼش یا
بی مولع دانسته میشود ،مگر اینکه موافمه طوری دیگری صورت گرفته باشد.
 -۶موافمهٔ شرکاء به انحالل شرکت.
 -۷حکم محکمه به انحالل شرکت.
 -۳افالس شرکت به اساس حکم محکمه یا بنا بر توافك شرکاء و طلب گاران شرکت مبنی بر اینکه شرکت به افالس
سوق داده شود.
فعالیت شرکت بعد از وفات
ماد ٔه پنجاه و یکم:
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( )۰شرکا ٔ میتوانند در عمد شرکت موافمه نمایند که شرکت بعد از وفات یکی از شرکاء ،منحل نگردیده با ورثه منحیث
شرکاء ادامه یابد:

( )۵در صورت وفات یکی از شرکاء یا اصدار حکم محکمه مبنی بر حجر یا افالس شریک ،شرکت منحل نگردیده،
فعالیت شرکت با سایر شرکاء بالیمانده ادامه می یابد.

هر گاه شرکاء با وارث متوفی به ادامهٔ فعالیت در شرکت موافمه ننماید ،در اینصورت شریک یا وارث او حك دیگری
ندارد جز از سهم خود از مال شرکت که به تناسب لیمت روز ولوع حادثه سنجش می شود.

حصهٔ فوق الذکر نمدا ً به آنها پرداخته شده و از سایر حمولیکه بعدا ً بوجود می آید ،برخوردار شده نمیتوانند ،مگر به
انداز ٔه آنچه که نتیج ٔه اجراآت شرکت لبل از حادثه ،خروج وی از شرکت باشد.
تمدید فعالیت شرکت
ماد ٔه پنجاه و دوم:
( )۰هر گاه مدت معیین ٔه شرکت به پایان رسد ،یا فعالیتی که شرکت بمنظور پیشبرد آن تؤسیس یافته ،خاتمه یابد ،مگر
بآنهم شرکاء تصمیم بگیرند تا به فعالیتی الدام نمایند که شرکت بمنظور آن تؤسیس گردیده بود ،عمد شراکت به عین
شرایط ،سال به سال تمدید می گردد.
فمره ( )۰این ماده درج گردیده ،اعتراض نموده و
( )۵دائنین یکی از شرکاء میتوانند علیه دوام فعالیت شرکت که در
ٔ
مشارکت شریک مدیون را متولؾ سازند.
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حکم محکمه مبنی بر انحالل شرکت
ماد ٔه پنجاه و سوم:
موجه که
محکمه میتواند به اساس تماضای شریک ،نسبت عدم ایفای تعهدات یکی از شرکاء دیگر ،با ارائهٔ سایر دالیل ٔ
انحالل شرکت را ایجاب کند ،حکم را صادر نماید .عمد شراکت نمی تواند این عمد شرکاء را تعدیل کند.
در خواست اخراج از شرکت
ماد ٔه پنجاه و چهارم:
( ) ۰هر شریک میتواند ار محکمه اخراج شریک دیگری را که اعمال وی منجر به انحالل شرکت یا باعث اعتراض
بر تمدید فعالیت آن گردد ،تماضا کند.
موجه از
( )۵هر گاه مدت فعالیت شرکت محدود باشد ،هر شریک میتواند اخراج خود را از شرکت با ارائهٔ دالیل ٔ
محکمه درخواست کند ،درین صورت شرکت منحل میشود ،مگر اینکه سایر شرکاء به دوام آن موافمه نمایند.
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تصفیه و تمسیم دارایی شرکت
ماد ٔه پنجاه و پنجم:

تصفیه و تمسیم دارایی شرکت طبك شرایط مندرج عمد شراکت صورت میگیرد .هر گاه عمد شراکت فالد چنین شرایط
باشد ،احکام مندرج مواد پنجاه و ششم ،پنجاه و هفتم ،پنجاه و هشتم ،پنجاه و نهم و شصتم این لانون در زمینه لابل
تطبیك میباشد.

ادامهٔ فعالیت شرکت الی تصفیه آن
ماد ٔه پنجاه و ششم:

صالحیت شرکاء منحصر به اجرای الدامات همؤهنگ بخاطر تصفی ٔه شرکت میباشد ،مگر شرکت الی تصفی ٔه حسابات و
ماده پنجاه و هشتم این لانون به فعالیت خود ادامه داده میتواند.
تمسیم دارایی آن مطابك حکم
ٔ
تعیین اشخاص جهت تصفی ٔه شرکت
ماد ٔه پنجاه و هفتم:
( )۰تصفی ٔه شرکت توسط شرکاء یا شخص و یا اشخاصیکه به اکثریت آرای شرکاء تعیین میگردند ،صورت میگیرد.
( ) ۵هر گاه شرکاء شخص یا اشخاصی را به اکثریت آراء تعیین نکنند ،محکمه یکتن از شرکاء را به اساس تماضای
شرکاء ،به حیث تصفیه کننده تعیین میکند.
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( ) ۵در صورت انحالل شرکت به اثر رسیدگی لضایی ،محکمه شخص تصفیه کننده ،حدود صالحیت وی و طرز
تصفیه را بنابر مطالب ٔه اشخاص ذیعالله تعیین می نماید.
فعالیت شرکت و فروش دارائی آن توسط تصفیه کنندگان
ماد ٔه پنجاه و هشتم:
( )۰تصفیه کنندگان شرکت نمیتوانند به فعالیت جدیدی در شرکت مبادرت ورزند ،مگر اینکه فعالیت مذکور متمم
فعالیت های لبلی و با انحالل شرکت سازگار باشد.
( )۵تصفیه کنندگان میتوانند دارایی منمول یا ؼیر منمول شرکت را ،بصورت مزایده یا ؼیر آن بفروش برسانند ،مگر
اینکه صالحیت شان حین تعیین ممید شده باشد.
تمسیم دارایی شرکت
ماد ٔه پنجاه و نهم:
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موجل و دیون متنازع فیه و بعد از تادیه مصارؾ و
( )۰دارایی شرکت بعد از پرداخت دیون معجل و وضع دیون ٔ
دیون که توسط یکی از شرکاء به مصلحت شرکت انجام شده ،میان تمام شرکاء تمسیم می شود.

( )۵به هر یک از شریکاء مبلػ معادل لیمت سهم او در سرمای ٔه شرکت مطابك عمد شراکت تخصیص داده می شود،
هر گاه لیمت سهم در عمد توضیح نشده باشد ،لیمت آن از ولت تسلیمی سهم به شرکت محاسبه میگردد ،مگر اینکه
سهم شریک منحصر به انجام عمل و مشوره یا اختصاص بخشی از ملکیت جهت منفعت شرکت یا مجرد انتفاع باشد.
( )۵هر گاه در عمد شراکت راجع به تمسیم دارایی بعلت تصفی ٔه شرکت شرائطی پیش بینی نگردیده باشد ،دارایی
بالیماندهٔ شرکت بعد از پرداخت دیون ،برای شرکاء به اندازه سهم مربوط شان پرداخته میشود.

( )۱در صورتیکه مال بالیماند ٔه شرکت ،بعد از پرداخت مبالػ مندرج فمر ٔه ( )۰این ماده شرکاء را تکافو نکند ،خساره
به تناسب سهم محاسبه و میان شرکاء توزیع میگردد.
تطبیك احکام مندرج لانون مدنی دربار ٔه مال مشاع
ماد ٔه شصتم:
هر گاه در این لانون در رابطه به تمسیم دارائی شرکت احکامی موجود نباشد احکام مربوط به تمسیم مال مشاع مندرج
لانون مدنی رعایت می شود.
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فصل چهارم
شرکت تضامنی عام
تأسیس شرکت
ماد ٔه شصت و یکم:
اشخاصیکه شرکت تضامنی عام را تؤسیس می نمایند ،مکلؾ اند در خالل یکماه بعد از تؤسیس شرکت یک نمل عمد
شراکت را (در محلی که مرکز شرکت در آن والع است) ثبت و اعالن نمایند.
تأسیس شعب ٔه جدید
ماد ٔه شصت و دوم:
هر گاه شرکت تضامنی عام خارج از حوز ٔه دفتر ثبت تجارت خود ،شعبهٔ را تؤسیس میکند ،مکلؾ است نمل عمد

تغییرات در شرکت
ماد ٔه شصت و سوم:
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شراکت را در دفتر ثبت جدید نیز به ثبت برساند.

هر گاه در شرکت تضامنی بعد از ثبت و اعالن ،در عنوان ،الامتگاه ،موضوع یا شرکای حایز صالحیت امضا ٔ،
تؽییراتی رونما گردد یا بعضی از شرکاء از شرکت خارج یا بعضی شرکای دیگر در آن شامل یا سرمای ٔه شرکت تزئید
و یا تنمیص شود لبل از انمضای مدت معیینه ،شرکت منحل و یا بعد از انمضای آن ،تمدید گردد و یا با شرکت دیگری
ملحك شود ،راجع به این خصوصیات از طرؾ شرکت تعهد نامه یی که به امضای تمام شرکاء رسیده باشد ،ترتیب
میگردد .این تعهد نامه در دفتر مربوط ثبت گردیده و تؽییرات دیگر نیز در آن ثبت شده میتواند.
عدم استعمال خصوصیات
ماد ٔه شصت و چهارم:
خصوصیاتیکه به موجب حکم مادهٔ شصت و یکم ثبت و اعالن یا مطابك احکام مواد شصت و دوم و شصت و سوم این
لانون ثبت آن الزم میگردد ،لبل از ثبت ،نمیتوان این خصوصیات را بر علیه اشخاص ثالث استعمال نمود و به تؤسی
از حکم ماد ٔه شصت و یکم این لانون لبل از اعالن برعلیه اشخاص ثالث استعمال شده نمیتواند ،مگراینکه شخص ثالث
از حمایمی که ثبت آن الزم است ،لبالً آگاهی داشته باشد .در صورتی که لبل از ثبت و اعالن آن ،معامالتی بنام شرکت
تضامنی عام انجام پذیرفته باشد ،شرکت در ممابل اشخاص ثالث مسإول است .هر گاه مراتب ثبت و اعالن شرکت
طبك احکام لانون از طرؾ شرکاء رعایت نگردیده باشد و شرکا ٔ از وجود شرکت انکار ورزند ،اشخاص ثالث میتوانند
با هر نوع بینه و لرائن وجود شرکت را به اثبات برسانند.
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انجام معامالت به نام شرکت
ماد ٔه شصت و پنجم:
هر گاه ثبت و اعالن شرکت تضامنی عام ،در خالل مدتیکه در مادهٔ شصت و یکم این لانون تصریح شده یا بعد از آن،
صورت نگرفته باشد و بعدا ً معامالتیکه الی ثبت انحالل بنام شرکت اجراء میشود ،بحموق اشخاص ثالث خلل وارد نمی
سازد ،مگر اینکه اشخاص ثالث از موضوع انحالل شرکت آگاهی داشته باشند.
مناسبات بین شرکا ٔ
ماد ٔه شصت و ششم:
مناسبات میان شرکای شرکت تضامنی عام توسط عمد شراکت تنظیم میگردد .شرایط عمد شراکت میتواند بشکل کتبی
در سند لرارداد یا متمم آن درج گردد.
در صورتیکه هیچ نوع شرایطی در عمد شراکت تصریح نگردیده باشد ،احکام این لانون لابل تطبیك میباشد.

ماد ٔه شصت و هفتم:
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تفویض ادار ٔه امور شرکت

شرکاء میتوانند ادار ٔه امور یومیهٔ شرکت تضامنی عام را به اکثریت آراء به یک یا چند یا تمام شرکاء یا خارج از
شرکت به شخص دیگری تفویض نمایند ،مگر اینکه در عمد شراکت طور دیگری تصریح شده باشد .شخصی که این
صالحیت را کسب میکند بنام مدیر یاد میشود.
سبکدوشی مدیر
ماد ٔه شصت و هشتم:

هر گاه صالحیت اداری مدیر بموجب عمد شراکت تضامنی عام تعیین گردد ،شرکاء میتوانند در مطابمت با شرایط
مندرج در عمد یا به اتفاق اکثریت آرای تمام شرکاء ،صالحیت مدیر یا مدیران را محدود یا آنها را از وظیفه سبکدوش
نمایند.
هر گاه مدیر در وظایؾ محوله اهمال و ؼفلت نماید یا لادر به ادار ٔه امور شرکت تضامنی عام نباشد ،باالثر تماضای
یک و یا بیشتر از یکی از شرکاء ،با ارائ ٔه دالیل به تصویب اکثریت از وظیفه منفصل شود .هر گاه شکایت شرکاء از
طرؾ سایر شرکاء با وجود ارایهٔ دالیل مإجه مورد لبول والع نشود ،می توانند موضوع را به محکمه احاله نمایند.
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اتخاذ تصمیم در مورد امور یومی ٔه ادار ٔه شرکت و مسایل عمده و مهم
ماد ٔه شصت و نهم:
امور و معامالت عادی که اجرای آن برای مماصد و اهداؾ شرکت تضامنی عام مإثر است ،مربوط امور یومی ٔه
اداری شرکت تضامنی عام میگردد ،مگراینکه در عمد شراکت طور دیگری تصریح شده باشد.
مدیر یا مدیران صالحیت دارند تا با استفاده از عین معیار دلت و توجه ،که در تصمیم گیری مسایل مربوط به
معامالت شخصی خود شان بکار میبرند ،در مسایل مربوط به امور یومیهٔ ادارهٔ شرکت عمل نموده و تصمیم اتخاذ
نمایند .مسایل عمده و مهم خارج از امور یومیهٔ شرکت از لبیل پرداخت سرمایه ،لیمت ،انتمال بخش عمدهٔ تمام اموال
ؼیر منمول شرکت و سایر مسایل خارج از فعالیتهای عادی شرکت ،به اساس اکثریت آرای شرکاء تصمیم گرفته می
شود .مگرانیکه در عمد شراکت طور دیگری تصریح شده باشد.
پرداخت استمراض شریک
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ماد ٔه هفتادم:

هر گاه شریک از شرکت تضامنی عام استمراض نموده یا مبلؽی را بنام شرکت بدست آورده باشد (در صورتیکه
برخالؾ آن در عمد تصریح نگردیده باشد) و آنرا در زمان معیین به شرکت تضامنی تادیه و تسلیم ننماید ،مکلؾ است
برعالوه تادیه اصل پول ،تکتانه زمان تا ٔخیر را نیز بپردازد.
انتمال سهم
ماد ٔه هفتاد و یکم:

هیچ یک از شرکاء نمیتوانند بدون کسب اتفاق آرای شرکای دیگر سهم خود را به شخص خارج از شرکت لسما ً یا کالً
منتمل سازد در صورت خالؾ اگر خساره از این عمل باالی شرکاء یا شخصی ثالث وارد شده باشد خسارات وارده
ناشی از آن تنها بدوش انتمال دهنده سهم می باشد .مگراینکه در عمد شراکت طوری دیگری تصریح شده باشد.
عدم پذیرش شخص دیگر بحیث شریک
ماد ٔه هفتاد و دوم:
شخصیکه صالحیت ادارهٔ شرکت تضامنی عام را دارد ،نمیتوانند بدون کسب اتفاق آرای شرکاء ،شخص دیگری را
بصفت شریک در شرکت بپذیرد یا به عوض خود در ادار ٔه شرکت تعیین نماید.
مفاد تکتانه
ماد ٔه هفتاد و سوم:
در عمد شراکت ،مفاد تکتانه در ممابل سرمای ٔه تؤدیه شده به شرکت ،پیش بینی شده میتواند.
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دسترسی شریک یا مدیر شرکت به معلومات
ماد ٔه هفتاد و چهارم:
شرکاء و مدیر حك دسترسی به معلومات مربوط به امور شرکت و وضعیت مالی آن را دارا می باشد و میتواند آنرا
جهت پیشبرد امور ادارهٔ شرکت مورد استفاده لرار دهد.
ادار ٔه شرکت میتواند از دادن معلومات به شریک یا مدیریکه ظن آن وجود داشته باشد که این معلومات را به ممصد
تخریب شرکت به کار می برد ،امتناع ورزد.
کسب حصول معلومات یا امتناع از ارای ٔه آن در عمد شراکت ذکر میگردد ،ولی عمد شراکت نمی تواند این حك را
بطور ؼیر مإجه از بین برده یا محدود سازد.
تصامیم در مورد امور یومی ٔه شرکت
ماد ٔه هفتاد و پنجم:
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تعدیل عمد شراکت به اتفاق آرای شرکاء ،و تصامیم در مورد جریان عادی امور یومیهٔ شرکت به اکثریت آرای شرکاء
صورت میگیرد ،مگراینکه در عمد شراکت طور دیگری تصریح شده باشد.
ترتیب صورت نفع و ضرر شرکت
ماد ٔه هفتاد و ششم:

شرکاء یا مدیر (در صورتیکه وظیفه به مدیر سپرده شده باشد) مکلؾ اند تا در ختم هر سال مالی به اساس بیالنس،
صورت نفع و ضرر شرکت تضامنی عام را ترتیب و مطابك آن سهم هر شریک را تعیین نمایند.

تصمیم در مورد تمسیم یک بخش یا تمام سهم لبل از انحالل شرکت ،به اساس اتفاق آرای شرکاء اتخاذ میگردد،
مگراینکه در عمد شراکت طور دیگری تصریح شده باشد.
عدم وادار نمودن شریک در تأدی ٔه جبران خساره
ماد ٔه هفتاد و هفتم:
شریک را نمیتوان الی انحالل شرکت مکلؾ به اکمال سهمی نمود که از خسارات سرمایه به او تعلك میگیرد ،ولی
ممدار خسارات سرمایهٔ شرکاء از مفاد سال بعدی تکمیل شده میتواند ،مگر اینکه در عمد شراکت طور دیگری تصریح
شده باشد.
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اجرای معامالت مشابه تجارتی شریک و شمولیت آن به حیث عضو مسؤول در شرکت دیگر
ماد ٔه هفتاد و هشتم:
( )۰شریک نمیتواند معاملهٔ جداگانه را از نوع معاملهٔ تجارتی شرکت تضامنی عام که عضو آنست ،بدون اتفاق آرای
سایر شرکاء ،بنام خود یا شخص دیگری اجرا کند ،مگراینکه در عمد شراکت یا این لانون طور دیگری تصریح شده
باشد .در صورتیکه شرکای یک شرکت تضامنی عام جدید التؤسیس اطالع یابند که یکی از شرکاء در حین شمولیت به
شرکت ،منحیث عضو مسإول در شرکت دیگری شمولیت دارد ،درین حالت اگر شرکا ٔ صراحتا ً راجع به لطع رابطه
عضویت او از شرکت د یگر اعتراض نداشته باشد چنین پنداشته میشود که اشتراک او در شرکت تضامنی عام مورد
لبول والع شده است.
( ) ۵هر گاه شرکاء بعد از حصول اطالع از مشارکت شریک در شرکت دیگر و یا انجام معامالت او بعد از مرور
شش ماه اعتراض ننمایند ،حك اعتراض شان سالط میشود ،اما حك دارند از محکمه خواستار انحالل شرکت تضامنی
عام مطابك احکام فصل چهارم این لانون گردند.

ماد ٔه هفتاد و نهم:
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موجودیت شرکت

شرکت تضامنی عام از تاریخ ثبت و اعالن یا هر نوع تؽییر بعدی در ثبت حایز شخصیت حکمی میگردد.
مناسبات شرکاء با اشخاص ثالث
ماد ٔه هشتادم:

مناسبات شرکاء با اشخاص ثالث تابع احکام این لانون میباشد ،مگر اینکه در عمد شراکت خالؾ آن تصریح شده باشد.
انجام معامالت توسط نماینده
ماد ٔه هشتاد و یکم:
شریک ،مدیر و یا شخصی که به نمایندگی از شرکت تضامنی عام تعیین شده اند با نظرداشت صالحیت مفوضهٔ شان
میتوانند تمام معامالت حمولی را بنام شرکت به امضاء رسانیده و شرکت را ملزم به تطبیك آن نمایند .نمایندگان شرکت
های تضامنی میتوانند ،امور تجارتی را مطابك احکام این لانون اداره نمایند .در اینصورت نمایندگان مکلؾ اند با
حسن نیت و وفاداری عمل نمایند.
شرکاء میتوانند به نمایندگی از شرکت تضامنی عام معامالتی را که در لرارداد تعهد نموده انجام و شرکت تضامنی را
در زمینه ملزم سازند.
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مسؤولیت شرکاء
ماد ٔه هشتاد و دوم:
شرکای عام از دیون و تعهدات شرکت تضامنی عام بطور جمعی و انفرادی مسإول میباشند.
طرز الام ٔه دعوی
ماد ٔه هشتاد و سوم:
هر گاه الامهٔ دعوی به دین و تعهدات شرکت مرتبط باشد ،الامهٔ دعوی اوالً بر علیه خود شرکت تضامنی عام صورت
میگیرد .در صورتیکه الامهٔ دعوی بر علیه شرکت ممکن نبوده و یا شرکت منحل شده باشد ،بر علیه شرکاء هم الامه
دعوی صورت گرفته میتواند در این صورت محکمه میتواند به اساس تماضای دائنین به استناد دالیل ارایه شده حکم
نماید که دارایی و معامالت شرکت تضامنی عام الی تصفی ٔه حساب تحت مرالبت محکمه لرار گیرد.
تطبیك فیصل ٔه محاکم
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ماد ٔه هشتاد و چهارم:

فیصله ای که از طرؾ محکمه در خصوص فعالیت های شرکت صادر شده باشد ،باالی شرکای تضامنی عام لابل
تطبیك میباشد.
تادیه حموق به دائنین
ماد ٔه هشتاد و پنجم:

در صورت تصفی ٔه شرکت تضامنی عام ،دائنین شرکت در اخذ حموق خود از دارایی شرکت نظر به دائنین شخصی
شرکاء ممدم میباشند.

حکم محکمه به طلبات دائنین شرکت
ماد ٔه هشتاد و ششم:

افالس شرکت تضامنی عام موجب افالس شرکاء محسوب نمیشود .هر گاه دارایی شرکت مفلس ،طلبات دائنین شرکت
را کفایت نکند ،دائنین میتوانند بالی طلبات خود را از شرکا ٔ مطالبه نمایند ،ولی در صورتیکه دارایی شرکا ٔ نیر طلبات
دائنین را کفایت نکند محکمه میتواند حکم بر افالس شرکاء را صادر نماید.
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عدم استفاد ٔه شرکاء از سرمای ٔه مربوط
ماد ٔه هشتاد و هفتم:
شرکای شرکت تضامنی عام مواجه به افالس ،نمیتوانند از بابت سرمایهٔ خود از دارایی شرکت استفاده کنند ،ولی
میتوانند طلبات دیگری را مثل دائنین شرکت مطالبه نمایند.
عدم مجرائی طلب دین
ماد ٔه هشتاد و هشتم:
شخص مدیون شرکت تضامنی عام نمیتواند دین خود را با طلبی که باالی یکی از شرکاء دارد ،مجرا کند .همچنان
یکی از شرکاء نمیتواند دین خود را که در نزد شرکت تضامنی عام دارد ،با طلبی که در نزد مدیون شرکت دارا
است ،مجرا نماید ،ولی داین شرکت تضامنی عام اگر بموجب احکام مواد هشتادو سوم و هشتادو ششم این لانون از
شرکت به استحصال طلب موفك نگردد و به شرکاء مراجعت کند ،شریکی که طرؾ مطالب ٔه داین والع میشود ،اگر از
می شود.
مدت دوام شرکت
ماد ٔه هشتاد و نهم:
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داین مذکور طلبی داشته باشد ،در این صورت دین او در ممابل شرکت به مدیونش در برابر شریک محسوب و مجرا

مدت دوام شرکت تضامنی عام ،الی وفات شرکاء یا انحالل شرکت دارای شخصیت حکمی ،معتبر شمرده میشود ،مگر
اینکه در عمد شراکت طور دیگری تصریح شده باشد .معهذا شرکت تضامنی عامی که مدت دوام آن ؼیر محدود بوده
و ماهیت فعالیت های تجارتی آن باعث محدود نمودن شرکت گردد ،درینصورت دوام فعالیت شرکت با اکمال آن
منمضی میگردد.
انحالل شرکت
ماد ٔه نودم:
شرکت تضامنی عام مطابك حکم مندرج ماد ٔه پنجاه و سوم این لانون منحل میگردد.
عمد شراکت مدار اعتبار
ماد ٔه نود و یکم:
هر گاه در عمد شراکت تضامنی عام شرطی باشد که یک یا چند علل معیین موجب انحالل را بی اثر بداند ،عمد
شراکت مدار اعتبار میباشد .هر گاه شرط مذکور تمام علل و اسباب انحالل را بی اثر دانسته باشد ،دراینصورت شرط
فالد اعتبار میباشد.
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مطلع ساختن دائنین از انحالل شرکت
ماد ٔه نود و دوم:
بعد از انحالل شرکت تضامنی عام ،شرکت باید انحالل خویش را منحیث یک تؽییر در موجودیت اش ثبت نموده و
الدامات ممتضی را برای مطلع ساختن دائنین و سایر جوانب که با آن معامله دارد ،مبنی بر انحالل شرکت اتخاذ نماید.
بعد از آن شرکت تضامنی عام تصفی ٔه شرکت را مطابك احکام این لانون آؼاز می نماید .کلیه عمد شراکت موجوده در
زمان انحالل یا عمود منعمده لبل از ثبت انحالل و اطالعیه های اشخاص ثالث ،معتبر بالی مانده و باالی شرکت
تضامنی عام و شرکای آن به تؤسی از احکام این لانون الزام آور می باشد.
مطلع ساختن شرکاء از انحالل شرکت
ماد ٔه نود و سوم:
هر گاه شرکت تضامنی عام برای مدت ؼیر محدود (ؼیر معیین) تؤسیس شده باشد ،شریک یا شرکاء میتوانند حد الل
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شش ماه لبل از ختم سال مالی شرکت ،شرکای دیگر را با ارسال اطالعیهٔ کتبی از تصمیم خویش مبنی بر انحالل
شرکت تضامنی عام مطلع سازند.

حاالت انحالل شرکت مبنی بر حکم محکمه
ماد ٔه نود و چهارم:

در شرکتهای تضامنی ایکه مدت دوام آنها محدود یا ؼیر محدود باشد ،بر اساس تماضای یکی از شرکا ٔ ،محکمه میتواند
در یکی از حاالت ذیل به انحالل شرکت اصدار حکم نماید:

 -۰عدم تحمك اهداؾ شرکت تضامنی بنابر موجودیت بعضی علل.
 -۵عدم صدالت یکی از شرکاء در امور اداری و حسابی شرکت.

 -۵عدم ایفای وظایؾ اصلی که به یکی از شرکاء تفویض گردیده باشد.
 -۱سوء استفاده از عنوان یا اموال شرکت تضامنی عام از طرؾ یکی از شرکا ٔ برای منافع شخصی.
 -۳عدم لابلیت و اهلیت کاری یکی از شرکاء باالثر مریضی دائمی یا علل دیگری که باعث عدم لابلیت وی در اجرای
امور شرکت گردد.
 -۶عدم تادیهٔ سرمایهٔ تعهد شده از طرؾ یکی از شرکاء مشروط بر اینکه تماضای پرداخت آن لبالً از طرؾ یکی از
شرکاء از وی ،صورت گرفته باشد.
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دوام شرکت
ماد ٔه نود و پنجم:
هر گاه مدت دوام شرکت تضامنی عام محدود یا با حیات یکی از شرکاء مربوط باشد ،بعد از فوت شریک یا انمضای
مدت محدود ،شرکت برای مدتی که معامالت انجام ناشدهٔ تجارتی را در مطابمت با احکام انحالل مندرج درین لانون
تکمیل نماید ،موجود پنداشته می شود.
انحالل شرکت منوط به وفات ،افالس یا محجوریت یکی از شرکاء
ماد ٔه نود و ششم:
هر گاه در صورت وفات ،افالس یا محجوریت یکی از شرکاء ،شرکت منحل شمرده شود ،وارث متوفی یا نمایند ٔه
لانونی مالی مفلس یا وکیل وی یا متولی لانونی محجور باید بال تؤخیرموضوع را به اطالع شرکاء برساند.
در صورتیکه تا ٔخیر ؼیر مإجه در اطالع دهی باعث گردد که به شرکت خساره ای عاید شود ،شرکت تضامنی عام
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میتواند این خساره را از دارایی شریکی که موجب انحالل شده ،جبران نماید ،مگراینکه شرکت تضامنی عام به سایر
طرق از ولوع انحالل آگاهی داشته باشد.

ادامهٔ فعالیت شرکت بعد از وفات یا خروج دواطلبان ٔه شریک
ماد ٔه نود و هفتم:

هر گاه یکی از شرکای شرکت تضامنی عام طور دواطلبانه خارج یا وفات نماید ،شرکت تضامنی عام بدون تصفی ٔه
حسابات بین شریک خارج شده یا ورث ٔه متوفی به فعالیت های تجارتی خود دوام داده میتواند .مگراینکه در عمد شراکت
طور دیگری توافك صورت گرفته باشد .هر گاه شریک خارج شده یا ورثهٔ متوفی و یا نمایندگان لانونی آنها حین
انحالل نزد شرکت منافع داشته باشند ،بحیث دائنین عادی میتوانند مبالػ مساوی به ارزش منافع خویش را در شرکت
تضامنی عام منحل شده ،همراه با مفاد بدست آورند یا اینکه میتوانند در عوض تکتانه ،منفعت ناشی از استفاده از
حموق شریک خارج شده یا ورثهٔ متوفی را در دارایی شرکت تضامنی عام منحل شده ،بدست آورند ،مشروط براینکه
به دائنین شرکت تضامنی عام در ممابل دائنین یا نمایندگان شریک خارج شده و یا ورثه متوفی ،در طلب مندرج این
ماده حك اولیت داده شود.
محجوریت شریک
ماد ٔه نود و هشتم:
هر گاه یکی از شرکاء محجور گردد ،حکم مندرج مادهٔ نود و هفتم این لانون در مورد لابل تطبیك میباشد.
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افالس شرکاء
ماد ٔه نود و نهم:
هر گاه یکی از شرکاء به افالس مواجه گردد ،از شرکت تضامنی اخراج میگردد ،مگراینکه در عمد شراکت طور
دیگری تصریح شده باشد.
اخراج شریک به اساس حکم محکمه
ماد ٔه صدم:
هر گاه انحالل شرکت تضامنی عام از طرؾ یکی از شرکا ٔ تماضا شده باشد ،محکمه میتواند از اثر تماضای سایر
شرکا ٔ به اخراج شریک مذکور و به دوام کار شرکت ،اصدار حکم نماید.
درخواست انحالل شرکت یا رد آن
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ماد ٔه یکصد و یکم:

هر گاه یکی از شرکا ٔ انحالل شرکت تضامنی عام را که مدت آن ؼیر محدود است ،درخواست نماید ،یک یا بیش از
یک شریک میتوانند تماضای انحالل را رد و به فعالیت شان در شرکت ادامه دهند ،دراین صورت اخراج شریک طبك
احکام این لانون به محکمه راجع میگردد.

درخواست انحالل شرکت توسط یکی از شرکاء
ماد ٔه یکصد و دوم:

هر گاه یکی از شرکای شرکت تضامنی عامیکه مدت آن محدود و به اساس حکم ماد ٔه نود و چهارم این لانون
درخواست انحالل شرکت را نماید ،شریک یا شرکای دیگر میتوانند حصه وی را پرداخته و به فعالیت خود ادامه دهند.
واگذاری دارایی و دیون
ماد ٔه یکصد و سوم:
هر گاه شرکت تضامنی عام متشکل از دو نفر باشد و یکی آن خارج گردد ،محکمه میتواند باالثر درخواست شریک
دیگر مستند با دالیل مإجه بدون حکم انحالل یا تصفیه ،تمام دارایی و دیون شرکت متذکره را به شریک بالی مانده
واگذار نماید ،در این صورت در بار ٔه شریک خارج شده حکم مواد یکصد و چهارم و یکصد و پنجم این لانون لابل
تطبیك است.
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ادامه اداره و امور معامالت بعد از انحالل
ماد ٔه یکصد و چهارم:
هر گاه شرکت تضامنی عام متشکل از دو نفر باشد و دائن شخصی یکی از شرکا ٔ ،مطابك حکم مادهٔ یکصد و هشتم این
لانون انحالل شرکت را تماضا نماید یا یکی از شرکا ٔ به افالس مواجه گردد ،شریک دیگر میتواند با رعایت حکم مادهٔ
یکصد و دوم این لانون ادار ٔه امور و معامالت شرکت را به حساب خود ادامه دهد.
تادی ٔه مفاد شریکی که از شرکت خارج میشود
ماد ٔه یکصد و پنجم:
( ) ۰مفاد شریکی که از شرکت تضامنی عام اخراج یا خود خارج میشود ،از تاریخیکه تماضای اخراج به عمل میاید،
از دارایی شرکت تعیین و مبلػ مجموعی آن طور نمده تؤدیه میگردد ،مگراینکه در عمد طور دیگری تصریح شده
باشد.
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( )۵مفاد شریک مندرج فمر ٔه ( )۰این ماده مطابك زمان معیینهٔ عمد شراکت ،هر گاه در عمد شراکت تصریح نشده
باشد ،حین ترتیب اولین بیالنس شیت بعد از خارج شدن شریک پرداخته میشود.
سهم شریک اخراج شده و عدم مداخله در تصمیم شرکت
ماد ٔه یکصد و ششم:

شریکی که از شرکت اخراج یا خود خارج میشود ،در حموق ،امتیازات و وجایب معامالتی شرکت لبل از خروج سهیم
میباشد ،ولی نمیتواند اجرای معامالتی را که لبالً در مورد آن توسط سایر شرکا ٔ الدام یا به الدام آن تصمیم اتخاذ
گردیده ،مانع شود .هر گاه تصفیهٔ امور شرکت طور عاجل ممکن نباشد ،شریک اخراج شده میتواند در اخیر سال مالی
شرکت ،حسابات امور شرکت را که در ظرؾ سال مالی صورت گرفته ،مطالبه و در مورد معامالت جاری در ختم
سال مالی از شرکا ٔ نیز کسب معلومات نماید.
ادای دین شخصی
ماد ٔه یکصد و هفتم:
اخراج یا خروج شریک از شرکت تضا منی عام در ممابل اشخاص ثالث از تاریخ ثبت و اعالن معتبر است و لبل از
تاریخ ثبت و اعالن مسإولیت آن در ممابل اشخاص ثالث بالی است.
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عدم حصول دین
ماد ٔه یکصد و هشتم:
هر گاه دائن شخصی شریک شرکت تضامنی عام دین خویش را از اموال شخصی مدیون تحصیل کرده نتواند ،حك
دارد حین تصفیهٔ شرکت تضامنی عام ،حصهٔ شریک مدیون را به اساس حکم محکمه تحت مرالبت گرفته و انحالل
شرکت را در اخیر سال مالی بنابر دالیل ممنع مندرج حکم ماد ٔه صدم این لانون تماضا نماید ،لبل از آنکه حکم انحالل
تطبیك گردد .شرکت تضامنی عام یا شرکاء دیگر میتوانند لبل از تطبیك حکم محکمه دین را ادا یا شریک مدیون را
طبك حکم ماد ٔه یکصدو پنجم این لانون اخراج نماید .در این صورت حکم محکمه سالط میگردد.
الحاق شرکت ها
ماد ٔه یکصد و نهم:
دو شرکت یا شرکتهای متعدد تضامنی عام میتوانند بمنظور تشکیل یک شرکت تضامنی عام جدید با یکدیگر ملحك یا
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طور دیگری با هم مدؼم گردد .در این صورت شرکت تضامنی عام جدید حاصله بحیث تداوم شرکت های تضامنی
عام لبلی شناخته شده و منحل شده پنداشته نمی شوند.
توافك شرکاء مبنی بر الحاق شرکت
ماد ٔه یکصدو دهم:

برای الحاق شرکت های تضامنی عام به توافك کلیه شرکاء ،تصاویب جداگانه که از طرؾ شرکت های مربوط به
عمل آمده ثبت و اعالن میگردد مگر اینکه در عمد طور دیگری تصریح شده باشد .الحاق با ثبت یا اعالن ،هر کدام که
موخر باشد ،معتبر است.

ترتیب بیالنس شرکتهای ملحمه
ماد ٔه یکصدو یازدهم:

هر یکی از شرکت های ملحمه مکلؾ اند ،بیالنس خود را بصورت متحد الشکل ترتیب و اعالن کنند .در عین حال
تصمیمی را که برای تؤدی ٔه دیون اتخاذ مینمایند ،تصویب و با بیالنس ضمیمه نمایند .هر شریک میتواند لبل از الحاق،
بیالنس و شرح مربوط آن را دریافت نمایند.
مطلع ساختن دائنین از الحاق شرکت
ماد ٔه یکصدو دوازدهم:
تصویبی که راجع به الحاق شرکت های تضامنی عام بعمل می آید ،از تاریخ ثبت و اعالن ،سه ماه بعد نافذ میگردد.
هر یک از شرکت های ملحك شده مکلؾ اند دائنین شناخته شده را در مورد الحاق مطلع سازند .در صورتیکه شرکت
های تضامنی عام الحاق یافته دیون خود را تؤدیه یا مبالؽی را که معادل دیون شان باشد به یکی از بانک های معتبر به
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ودیعه بگذارند یا دائنین به الحاق شرکتها راضی شوند ،در آنصورت انمضای مدت سه ماه انتظار حتمی نمیباشد.
رسیدی که در ممابل مبالػ معادل دیون از بانک اخذ میشود نیز باید ثبت و اعالن گردد .هر یکی از دائنین شرکت های
الحاق یافته در خالل سه ماه در خصوص الحاق به محکمهٔ مربوطه اعتراض کرده میتوانند و تازمانیکه از حك
اعتراض منصرؾ نگردند و یا لرار محکمه درباره دائن معترض کسب لطعیت ننماید ،الحاق صورت گرفته نمی
تواند.
مدت اعتراض مبنی بر الحاق
ماد ٔه یکصدو سیزدهم:
هر گاه در خالل مدتیکه در ماد ٔه یکصدو دوازدهم این لانون پیشبینی شده است ،اعتراض صورت نگیرد ،معاملهٔ الحاق
کسب لطعیت مینماید .شرکتی که جدیدا ً تشکیل میشود ،لایم ممام شرکت های تضامنی لبلی بوده کلیه حموق و دیون به
آن انتمال می یابد .در اینصورت شرکت تضامنی جدید ثبت و اعالن میگردد.
تصفی ٔه معامالت

AC
KU

ماد ٔه یکصدو چهاردهم:

هر گاه در عمد شرکت تضامنی عام راجع به تصفی ٔه معامالت شرکت تضامنی تصریح نگردیده باشد ،تصفی ٔه معامالت
شرکت مطابك احکام این لانون صورت می گیرد.
تصفی ٔه شرکت
ماد ٔه یکصدو پانزدهم:

تصفیهٔ معامالت شرکت تضامنی عام بر عهدهٔ مامورین تصفیه می باشد.
مامورین تصفی ٔه شرکت
ماد ٔه یکصدو شانزدهم:
مامورین تصفیه عبارت اند از:

 -۰اشخاصی که در عمد شراکت تضامنی عام بحیث مامورین تصفیه تعیین شده باشند.
 -۵اشخاصیکه در عمد شراکت تضامنی تعیین نشده باشند ،اشخاصی که توسط شرکاء لبل یا بعد از انحالل شرکت
تضامنی عام ،منحیث مامورین تصفیه تعیین شده باشند.
 -۵هر گاه مامورین تصفیه تعیین نشده باشند ،هر یکی از شرکاء یا وکالی لانونی شان ،مامور تصفیهٔ معامالت شرکت
تضامنی عام شمرده میشوند ،در صورت مراجعه هر یک از شرکاء ،مامورین تصفیه از طرؾ محکمهٔ مربوطه تعیین
میگردند.
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تعیین مامورین تصفیه
ماد ٔه یکصدو هفدهم:
مامورین تصفیه که از طرؾ شرکاء انتخاب یا توسط محکمه تعیین می گردند ،میتواند از میان شرکاء یا خارج از
شرکای شرکت باشند.
الدام به تصفیه
ماد ٔه یکصدو هجدهم:
مسوولیت تصفیه امور شرکت تضامنی عام به عهدهٔ بیش از یک نفر مامور تصفیه باشد مامورین تصفیه
هر گاه
ٔ
میتوانند به اتفاق هم با تشریک مساعی در تصفیهٔ معامالت شرکت تضامنی عام الدام نمایند .در صورتیکه یکی از
مامورین تصفیه طور مستمل در مورد یکی از موضوعات مشخص الدام نماید ،مکلؾ است موضوع را در دفتر ثبت
مرکزی ثبت و به اطالع اشخاص ثالثی که در تصفیه معامالت شرکت تضامنی عام لرار دارند ،برساند.

ماد ٔه یکصدو نزدهم:
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توظیف اعضای شرکت به تصفیه

هر گاه شرکت تضامنی عام در جریان تصفیه به اجرای معامالت بپردازد ،مامورین تصفیه میتوانند برای انجام آن با
شخص ثالث ،صرؾ یکی از اعضای خود را ،توظیؾ نمایند .در صورتیکه چنین معامالت بمنظور تصفیهٔ امور
شرکت انجام شده باشد ،بر شرکت متذکره الزام آور می باشد.
معامالت شرکت تضامنی در حال تصفیه
ماد ٔه یکصدو بیستم:

هر گاه معامالت شرکت تضامنی عام در حال تصفیه باشد ،عبارت (تصفیهٔ شرکت تضامنی عام) در تمام عمود یا سایر
اسنادی که بنام شرکت تضامنی عام ترتیب می شود ،درج و توسط مامور یا مامورین تصفیهٔ شرکت تضامنی امضاء
میگردد .در صورتیکه حین تصفیهٔ شرکت تضامنی چنین عبارتی در عمد یا سایر اسناد مرتبه ،بنام شرکت تضامنی
درج نگردد ،شرکت تضامنی و مامور یا مامورین تصفیه در خصوص چنین عمد یا سایر اسناد در ممابل اشخاص ثالث
مسإول می باشند ،مگر اینکه شخص ثالث از انحالل شرکت تضامنی عام یا تصفی ٔه معامالت آن مطلع باشد.
حك رجحان
ماد ٔه یکصدو بیست و یکم:
حك رجحان داینین شرکت تضامنی عام نسبت به دائنین شخصی شرکاء حتی بعد از انحالل شرکت محفوظ میباشد.
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عدم تکافوی دارائی شرکت حین انحالل آن برای تسوی ٔه دیون
ماد ٔه یکصدو بیست و دوم:
هر گاه دارایی شرکت تضامنی عام در هنگام انحالل برای تسویهٔ دیون آن کافی نباشد ،محکمه می تواند مطابك احکام
لانون به افالس شرکت تضامنی عام حکم صادر نماید.
عزل مامور تصفیه بموجب عمد
ماد ٔه یکصدو بیست و سوم:
مامورین تصفیه که به موجب عمد شراکت تضامنی عام لبل و یا بعد از انحالل شرکت از میان خود شرکاء یا خارج
آن انتخاب شده باشند ،باتفاق آرای شرکاء عزل شده میتوانند ،در صورت عدم اتفاق ،باالثر تماضای هر یکی از
شرکاء ،مامورین تصفیه از طرؾ محکمه عزل شده می توانند.
عزل مامور تصفیه از طرف محکمه
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ماد ٔه یکصدو بیست و چهارم:

مامور تصفیه ایکه از طرؾ محکمه تعیین شده باشد ،عزل آن تنها از طرؾ محکمه صورت میگیرد.
تماضای همکاری در امور تصفیه
ماد ٔه یکصدو بیست و پنجم:

مامورین تصفیه حین انحالل شرکت تضامنی می توانند:

 -۰از مدیران شرکت ،در صورت موجودیت آنها ،همکاری را در امور تصفیهٔ شرکت تضامنی عام تماضا نمایند.
 -۵در صورت عدم همکاری مدیران شرکت ،صورت حساب دارایی و بیالنس شیت جاری شرکت تضامنی عام را
ترتیب نمایند.
 -۵در صورت لزوم می توانند برآورد ارزش دارایی شرکت تضامنی عام را به منظور تعیین لیمت آن بدست آورند.
بعد از امضای دفتر مربوط و بیالنس شیت مرتبه از طرؾ مدیران شرکت ،به حضور آنها ،کنترول و مسإولیت
دارایی و حسابات شرکت تضامنی عام را به عهده بگیرند.
محافظت دارایی شرکت
ماد ٔه یکصدو بیست و ششم:
مامورین تصفیه حین تصفی ٔه معامالت شرکت تضامنی عام ،مسإول محافظت تمام دارایی و دفاتر حسابی شرکت می
باشند.
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مکلفیت مامور تصفیه
ماد ٔه یکصدو بیست و هفتم:
مامورین تصفیه مکلؾ به اجرای امور ذیل میباشند:
 -۰تصفیه تمام معامالت شرکت تضامنی عام را که لبل از انحالل شرکت آؼاز شده باشد ،تکمیل مینمایند.
 -۵تصفیهٔ دیون و سایر طلبات شرکت تضامنی عام را نمدا ً و در صورت موافمت دائنین جنسا ً تادیه می نمایند.
 -۵طلبات شرکت تضامنی عام را از شخص ثالث تحصیل و دارایی های جنسی آن را به نمد تبدیل مینمایند.
 -۱تدابیر الزم را جهت انجام معامالتی که برای جمع آوری حسابات شرکت تضامنی و تمسیم دارایی شرکت متذکره
بین شرکاء الزم است ،اتخاذ مینمایند.
مامور تصفیه به حیث ممثل شخصیت حکمی شرکت
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ماد ٔه یکصدو بیست و هشتم:

مامورین تصفیهٔ شرکت تضامنی عام در حال تصفیه ،ممثل شخصیت حکمی شرکت در برابر محاکم یا سایر شخصیت
های حکمی میباشد.

عدم انجام معامل ٔه که مربوط به تصفی ٔه شرکت نباشد
ماد ٔه یکصدو بیست و نهم:

مؤمورین تصفیه نمی توانند معامله ای را که مربوط به تصفیهٔ معامالت شرکت تضامنی عام نباشد ،انجام دهند .در
صورت انجام ،مسإولیت ناشی از آن ،بدوش آنها میباشد.
حل و فصل معامالت شرکت
ماد ٔه یکصدو سی ام:
مامورین تصفیه میتوانند جهت حل و فصل معامالت شرکت تضامنی عام ،مذاکرات را انجام یا در صورت ضرورت
حکم را تعیین نمایند.
فروش اموال شرکت
ماد ٔه یکصدو سی و یکم:
مامورین تصفیه میتوانند اموال منمول شرکت تضامنی عام را از طریك مزایده و یا طوری دیگری که منفعت اعظمی
شرکت را تؤمین نماید ،به فروش برسانند اما اموال ؼیرمنمول شرکت تضامنی عام در صورتیکه شرکاء طور دیگری
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موافمه نکرده باشند ،صرؾ از طریك مزایده بفروش رسیده میتواند .موجودیت صؽیر یا محجور در بین شرکاء نمی
تواند مانع فروش اموال منمول و ؼیرمنمول شرکت تضامنی عام گردد.
انجام معامل ٔه که مربوط به تصفی ٔه شرکت نباشد
ماد ٔه یکصدو سی و دوم:
مامورین تصفیه ،در صورتیکه به اساس توافك شرکاء از طرؾ محکمه تعیین گردیده باشند ،در صورت ضرورت
میتوانند معامالتی را که مربوط امور تصفیهٔ شرکت تضامنی عام نمی باشد ،انجام دهند.
پرداخت دیون مؤجله
ماد ٔه یکصدو سی و سوم:
مامورین تصفیهٔ شرکت تضامنی عام مکلؾ اند دیون مإجله شرکت در حال تصفیه را در صورت لبول داین به شکل
 -تنزیل (دسکونت) هر چه زودتر تؤدیه نمایند.

ماد ٔه یکصدو سی و چهارم:
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پرداخت دیون

هر گاه دارایی شرکت تضامنی عام برای تسویه تمام دیون شرکت کافی نباشد ،شرکاء مسإول تؤدیهٔ کامل دیون شرکت
می باشند.
عدم فروش اموال شرکت
ماد ٔه یکصدو سی و پنجم:

مامورین تصفیه نمی توانند اموال شرکت تضامنی عام را بطور مجموعی و بصورت یکدم بفروش برسانند ،مگر
اینکه شرکاء به فروش آن موافمه نموده باشند.
افزایش و تحدید صالحیت ها
ماد ٔه یکصدو سی و ششم:
صالحیت های لانونی مامورین تصفیه باتفاق آرای شرکاء یا حکم محکمه افزایش یا تحدید یافته می تواند ،مشروط
براینکه افزایش یا تحدید صالحیت ها در دفتر ثبت مرکزی ثبت و اعالن گردد .هر گاه موضوع افزایش و تحدید
صالحیت ها ثبت و اعالن نگردد ،این افزایش و تحدید ،معامالت شخص ثالث دارای حسن نیت را با شرکت تضامنی
عام متاثر نمی سازد ،مگر اینکه شخص ثالث با وجود آگاهی از لضیه ،صالحیت های لانونی مامورین تصفیه ،معامله
را انجام داده باشد.

32

تصفی ٔه معامالت شرکت ممید به تصمیم شرکاء یا محکمه
ماد ٔه یکصدو سی و هفتم:
مامورین تصفیه حین تصفیه معامالت شرکت تضامنی ممید به تصمیمی شرکاء یا محکمه در مورد تصفیه معامالت
شرکت می باشند .در صورت افالس ،وفات و یا محجوریت یکی از شرکاء حکم مادهٔ یکصدو سی و هشتم این لانون
رعایت میگردد.
تعیین و عزل وکیل
ماد ٔه یکصدو سی و هشتم:
در صورت افالس ،وفات یا محجوریت یکی از شرکا ٔ حین تصفیهٔ معامالت شرکت تضامنی عام ،وکیل لانونی یا ولی
وی حك ابراز نظر را در مورد تعیین ،عزل و یا صدور هدایات به مامورین تصفیه دارد .وارثین نیز می توانند وکیل
را تعیین نمایند تا از آنها نمایندگی کند .در صورتیکه ورثه به تعیین وکیل به توافك نرسند ،یا شریک فالد ورثه باشد،
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محکمه میتواند شخصی را جهت نمایندگی از منافع شریک به حیث وکیل تعیین نماید.
نگهداری برخی دارائی شرکت جهت ادای دیون
ماد ٔه یکصدو سی و نهم:

مامورین تصفیه می توانند بخشی از دارایی شرکت تضامنی عام را که تکافوی دیون شرکت را نموده بتواند ،نگهداشته
و بمیه را بین شرکاء تمسیم نمایند.
مکلفیت های مامور تصفیه
ماد ٔه یکصدو چهلم:

مامورین تصفیه حین تصفیهٔ معامالت شرکت تضامنی عام ،دارای مکلفیت های ذیل نیز میباشند:
 -۰ترتیب دلیك دفاتر و اسناد نهایی شرکت ،جهت تؤمین صحت تصفی ٔه معامالت شرکت.

 -۵ارائه گزارش شفاهی یا کتبی راجع به وضعیت تصفیهٔ معامالت شرکت در صورت تماضای شرکاء.
 -۵به دسترس لرار دادن تمام اوراق و دفاتر مربوط به تصفیهٔ شرکت تضامنی در صورت تماضای شرکاء .مؤمورین
تصفیه نمی توانند شرکاء را از اخذ نمل دفاتر و اوراق ممانعت نمایند.
 -۱به امانت گذاشتن وجوه نمدی که حین تصفیهٔ معامالت حاصل میشود به یکی از بانک های معتبر ،به استثنای
مصارؾ عادی روز مره که تکافوی پیشبرد کار شرکت را نموده بتواند.
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ثبت و اعالنات تصامیم اتخاذ شده
ماد ٔه یکصدو چهل و یکم:
کلیه شرایط مندرج عمد شرکت تضامنی عام در مورد مامورین تصفیه ،تصامیم اتخاذ شده از طرؾ شرکاء و محکمه
در رابطه به تعیین ،تبدیل و عزل مامورین تصفیه ،در دفتر ثبت مرکزی ثبت و اعالن می شود.
مکلفیت مامورین تصفیه بعد از ختم آن
ماد ٔه یکصدو چهل و دوم:
مامورین تصفیه ،در ختم تصفیهٔ معامالت شرکت تضامنی عام ،مطابك عمد و یا تصامیم اتخاذ شده از طرؾ شرکاء یا
محکمه ،مکلؾ اند حسابات مربوط به تصفیه و بیالنس شیت حاوی سهم شرکاء از سرمایه ،نفع ،ضرر و سایر الالم
را تنظیم و به شرکاء تسلیم نمایند .در صورتیکه شرکاء در خالل یک ماه در زمینه اعتراض ننمایند ،بیالنس شیت و
حسابات کسب لطعیت مینماید .هر گاه شرکاء سهم تمسیم شده خویش را الی یک ماه از دارایی های شرکت تضامنی

AC
KU

عام اخذ ننمایند و یا از اخذ آن امتناع ورزند ،مامورین تصفیه میتوانند اسهام معینه را بنام هر شریک به یکی از
بانکهای معتبر به امانت بگذارند.
تمسیم دارایی خالص بین شرکاء
ماد ٔه یکصدو چهل و سوم:

دارایی خالص شرکت تضامنی عام مطابك عمد شراکت یا بر اساس تصمیم شرکاء از طرؾ مامورین تصفیه بین
شرکاء تمسیم می گردد ،مگر اینکه در عمد طور دیگری تصریح گردیده یا از طرؾ شرکا ٔ تصمیم دیگری اتخاذ شده
باشد ،این تمسیم طور نمده صورت میگیرد.
مسوولیت مامورین تصفیه
ٔ
ماد ٔه یکصدو چهل و چهارم:

مامورین تصفیه در ممابل شرکاء و اشخاص ثالث در مورد الدامات انجام شده توسط لائم ممام یا سایر نمایندگانی که از
مسوول می باشند.
طرؾ مامورین تصفیه جهت پیشبرد وظایؾ محوله در برابر شرکت تضامنی عام تعیین شده اندٔ ،
اجرت مامورین تصفیه
ماد ٔه یکصدو چهل و پنجم:
مامورین تصفیه که از میان شرکا ٔ تعیین میگردند ،مستحك معاش و اجرت نمی باشند ،مگر اینکه در عمد شراکت طور
دیگری ذکر شده یا سایر شرکاء تصمیم گرفته باشند .مامورین تصفیه که از جمله شرکا ٔ نمی باشند ،در برابر انجام
وظیفه منحیث مامورین تصفیه مستحك اخذ معاش و اجرت می باشند ،گرچه در عمد شراکت تصریح نشده باشد.
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امانت گذاشتن اوراق در محل مطمئن
ماد ٔه یکصدو چهل و ششم:
اوراق و دفاتر شرکت تضامنی عام در ختم تصفیهٔ معامالت در محل مطمئنی که از طرؾ شرکاء تعیین میگردد،
بطور امانت گذاشته میشود ،این اوراق و دفاتر بعد از ختم تصفیه برای مدت ( )۰۳سال نگهداری می شود .هر گاه در
مورد محل حفظ و نگهداری اوراق و دفاتر اتفاق نظر شرکاء حاصل نشود ،تعیین محل از صالحیت محکمه میباشد.

فصل پنجم
شرکت تضامنی خاص
تطبیك احکام فصل چهارم
ماد ٔه یکصدو چهل و هفتم:
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احکام مربوط به فصل شرکت تضامنی عام مندرج این لانون در مورد شرکت تضامنی خاص لابل رعایت میباشد،
مگر اینکه در این لانون طور دیگری تصریح شده باشد .در صورتیکه تثبیت شده نتواند که شرکت ،شرکت تضامنی
خاص می باشد یا تضامنی عام ،در این صورت شرکت مذکور ،شرکت تضامنی عام پنداشته می شود.
ثبت اسمای شرکاء و اندازه سرمایه تأدیه شد ٔه آنها
ماد ٔه یکصدو چهل و هشتم:

در عمد شراکت تضامنی خاص عالوه بر شرایط مندرج ماد ٔه یکصدو پنجاه و دوم این لانون ،اسامی شرکای خاص
همراه با اندازهٔ سرمایه تادیه شده یا تعهد شده توسط هر یک از آنها ،درج و در دفتر ثبت مرکزی ،ثبت و اعالن
میگردد.

استثنأت برخی اشیا بحیث سرمایه
ماد ٔه یکصدو چهل و نهم:

شریک شرکت تضامنی خاص نمی تواند کار ،عمل ،شهرت یا تخصص خویش را (به استثنای اختراع علمی و فنی یا
سایر حموق معنوی متعلك به وی) بحیث سرمایه شرکت ارائه نماید.
مناسبات حمولی شرکای عام
ماد ٔه یکصدو پنجاهم:
مناسبات حمولی شرکای عام در برابر یکدیگر و در ممابل شرکای خاص و اشخاص ثالث ،تابع احکام فصل چهارم این
لانون می باشد.
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موضوعات مندرج اساسنامه
ماد ٔه یکصدو پنجاه و یکم:
اساسنامهٔ شرکت تضامنی خاص که به اساس عمد شراکت بوجود می آید ،حاوی موضوعات ذیل میباشد:
 -۰اسم شرکت.
 -۵آدرس و اسم نمایند ٔه ثبت شد ٔه شرکت.
 -۵اسم و آدرس شریک عام شرکت.
 -۱تعداد و ارزش مجموعی سهام مالکیت مجوز ٔه شرکت تضامنی خاص ،در صورتیکه وجود داشته باشد.
عمد شراکت در ترکیب اساسنامه
ماد ٔه یکصدو پنجاه و دوم:
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عمد شراکت تضامنی خاص از طرؾ تمام شرکاء امضاء گردیده و اشخاصیکه در ترتیب اساسنامه اشتراک مینمایند،
موسسین کمتر از ( )۳عضو بوده نمی تواند مشروط به اینکه یک تن آن از جمله
موسسین شناخته میشوندٔ .
بحیث ٔ
موسسین میباشند مکلؾ اند مبلؽی را که به پرداخت آن توافك نموده ،در عمد
شرکاء باشد .شرکای خاص که از جمله ٔ
شراکت درج نمایند.

عزل مدیر شرکت تضامنی خاص
ماد ٔه یکصدو پنجاه و سوم:

مدیر شرکت تضامنی خاص طبك شرایطی پیشبینی شد ٔه ماد ٔه شصت و هشتم این لانون عزل شده میتواند.
اشتغال شریک عام در عین فعالیت
ماد ٔه یکصدو پنجاه و چهارم:

اجازه سایر شرکای عام شرکت که
شریک عام شرکت تضامنی خاص ،مانند شرکت های تضامنی عام نمی تواند بدون
ٔ
عین فعالیت شرکت را تشکیل میدهد ،اشتؽال ورزد و یا به صفت شریک عام شمولیت حاصل کند .شریک عامی که
از این حکم تخلؾ ورزد ،حکم ماد ٔه هفتادو هشتم این لانون باالی وی تطبیك میگردد .هر گاه سایر شرکای عام شرکت
تضامنی خاص یا هیئت نظار از شمولیت شریک عام در شرکت دیگری آگاهی یابند و از تاریخ دریافت اطالعیه الی
یک سال اعتراض ننمایند ،در اینصورت حکم موافمت آنها را دارد.
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تعیین هیئت نظار
ماد ٔه یکصدو پنجاه و پنجم:
مسوول
شرکای خاص می توانند ،هیئت نظار را انتخاب کنند که اعضای آن شامل شرکای عام نباشد .هیئت نظار
ٔ
اجرای تصامیمی است که بطور جمعی از طرؾ شرکای خاص اتخاذ شده باشد.
نمایندگی هیئت نظار از شرکای خاص
ماد ٔه یکصدو پنجاه و ششم:
هیئت نظار می تواند در صورت موجودیت دعوی بین شرکای عام و شرکای خاص ،از شرکای خاص نمایندگی کند.
مناسبات شرکاء
ماد ٔه یکصدو پنجاه و هفتم:

دیگری تصریح شده باشد.
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مناسبات بین شرکای شرکت تضامنی خاص مطابك احکام این لانون تنظیم میگردد ،مگر اینکه در عمد شراکت طور

عدم مداخل ٔه شرکای خاص در امور اداری
ماد ٔه یکصدو پنجاه و هشتم:

شرکای خاص نمیتوانند در امور اداری شرکت مداخله و مانع اجرای وظایؾ اشخاص ذیصالح گردند ،ولی می توانند
در مورد معامالت خارج از صالحیت اشخاص اداره کننده ،رأی بدهند.
تدلیك و بررسی دفتر دارایی ،بیالنس شیت و اسناد شرکت
ماد ٔه یکصدو پنجاه و نهم:

هر یک از شرکای خاص میتوانند در اخیر سال ،دفتر دارایی و بیالنس شیت و اسناد شرکت را شخصا ً یا از طریك
اهل خبره تدلیك و بررسی نمایند .در صورت اعتراض در برابر نظر اهل خبره ،باالثر تماضای شریک خاص ،اهل
خبره از طرؾ محکمه تعیین می گردد.
تأسیس شرکت که موضوع آن معامالت شرکت تضامنی خاص را احتوأ کند
ماد ٔه یکصدو شصتم:
حکم مادهٔ هفتادو هشتم این لانون باالی شرکای تضامنی خاص لابل تطبیك نمی باشد ،مگر اینکه یک یا بیش از یک
نفر از شرکای خاص شرکتی را تؤسیس نمایند که معامالت آن موضوع شرکت تضامنی خاص را احتوأ کند ،یا با
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شخص دیگری که چنین شرکت را تؤسیس نموده باشد مشارکت نمایند یا به یک شرکت که عین معامله را انجام می
دهند ،بپیوندند .این اشخاص حك تدلیك اسناد و دفاتر شرکت تضامنی خاص را ندارند.
مسؤولیت به تناسب سرمایه
ماد ٔه یکصدو شصت و یکم:
مسإولیت شریک خاص بانداز ٔه سرمایه ای است که شریک آن را تادیه یا به تؤدی ٔه آن تعهد نموده است.
دریافت مفاد و تکتانه توسط شریک خاص
ماد ٔه یکصدو شصت و دوم:
شریک خاص در اخیر سال مالی می تواند مفاد سهم و در صورتیکه در عمد شراکت تضامنی خاص تصریح شده
باشد ،تکتانه خود را نیز دریافت نماید .در صورتیکه شرکت تضامنی خاص متحمل ضرر شده باشد ،الی رفع آن،
تکتانه پرداخت نمی گردد ،ولی در سالهای بعدی پس از رفع جبران خسارهٔ وارده به سرمایه از مفاد بالیمانده ،تکتانهٔ

عدم اعاد ٔه مفاد سهم
ماد ٔه یکصدو شصت و سوم:
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سال های لبلی لابل پرداخت میباشد.

( )۰شرکای خاص مکلؾ به اعاد ٔه مفاد سهم و تکتانه ای که لبالً دریافت نموده ،برای جبران خسار ٔه که بعدا ً به میان
می آید ،نمی باشند.

( )۵شرکای خاص مکلؾ به اعاد ٔه مفاد یا تکتانهٔ که به اساس ترتیب بیالنس شیت نادرست یا ؼیر مرتب دریافت نموده
اند ،نمی باشند.
وکیل لانونی

ماد ٔه یکصدو شصت و چهارم:
در صورت وفات شریک خاص ،وکیل لانونی ورثهٔ متوفی ،لایم ممام وی می گردد.
واگذاری کلی یا لسمی سهم شریک خاص به شخص دیگر
ماد ٔه یکصدو شصت و پنجم:
اجازه سایر شرکاء کالً یا لسما ً به شخص
هر گاه شریک خاص ،سهم خویش را در شرکت تضامنی خاص ،بدون
ٔ
دیگری واگذار نماید ،شریک جدید صالحیت بررسی و دخالت در امور شرکت تضامنی خاص را ندارد.
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مسؤولیت شریک خاص
ماد ٔه یکصدو شصت و ششم:
شریک خاصی که اسم آن در عنوان شرکت تضامنی خاص درج باشد ،در ممابل اشخاص ثالث مسإولیت ؼیر محدود
دارد.
توظیف شریک خاص جهت انجام معامالت شرکت
ماد ٔه یکصدو شصت و هفتم:
مسإولیت اداره و نمایندگی شرکت های تضامنی خاص بر عهدهٔ شرکایی می باشد که دارای مسإولیت ؼیر محدود
باشند ،حدد این صالحیت تابع احکام اسناد تمنینی است که در مورد شرکتهای تضامنی عام لابل تطبیك میباشد.
توظیؾ شریک خاص برای انجام معامالت معیین به موافمت خود وی از طرؾ مدیر یا مدیران شرکت صورت گرفته
میتواند ،مگر اینکه در عمد شرکت تضامنی خاص طور دیگری تصریح شده باشد ،در اینصورت مسإولیت ناشی از
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معامالت سپرده شده به شریک خاص ،متوجه شرکت می گردد .هر گاه شریک خاص از حدود وظیفهٔ محوله تجاوز
نماید ،یا بدون تفویض صالحیت عمل کند ،مسإولیتی که از عمل وی ناشی می گردد ،متوجه خود وی می باشد.
ارای ٔه مشوره ،صالحیت تدلیك و کنترول امور شرکت
ماد ٔه یکصدو شصت و هشتم:

با رعایت حکم ماد ٔه یکصدو پنجاه و نهم این لانون ،ارائهٔ نظر و مشوره ،صالخیت تدلیك و کنترول امور شرکت
تضامنی خاص ،سهمگیری در نصب و عزل مامورین طبك احکام لانون و استخدام در داخل شرکت تضامنی خاص
برای انجام امور فرعی ،موجب ایجاد مسإولیت ؼیر محدود برای شرکای خاص نمی گردد.
مسؤولیت شرکای خاص در ممابل دائنین شرکت
ماد ٔه یکصدو شصت و نهم:
شرکای خاص از مبالػ تعهد شده به اندازهٔ که در ذمت آنها بالی باشد در ممابل دائنین شرکت ،تا زمانی انحالل شرکت
مسإول میباشند یا در مدتی که موضوع تحت اجراآت لرار داشته باشد دائنین حك مراجعه را به شرکای خاص ندارند.
در صورت انحالل شرکت ،داینین حك مطالبه کلیه دارایی شرکت تضامنی خاص را دارا میباشند.
ترجیح طلبات دائنین شرکت
ماد ٔه یکصدو هفتادم:
در صورت انحالل شرکت تضامنی خاص ،طلبات دائنین شرکت بر طلبات دائنین شخصی ممدم می باشد.
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تساوی حموق دائنین شرکت با دائنین شخصی
ماد ٔه یکصدو هفتاد و یکم:
هر گاه دارایی شرکت طلبات دائنین را تکافو نکند ،دائنین می توانند متبالی طلبات خود را از دارایی شخصی شرکای
عام تماضا نمایند ،در این حالت دائنین شرکت با دائنین شخصی شرکای عام حموق مساوی دارند.
مطالب ٔه سرمای ٔه تعهد شده
ماد ٔه یکصدو هفتاد و دوم:
در حاالتیکه دارایی شرکت تضامنی خاص دیون شرکت را تکافو نکند ،شرکت میتواند از شریک خاص خود پرداخت
سهم تعهد شده را که تؤدیه ننموده است ،مطالبه نماید در اینصورت ،دیون شرکت تضامنی خاص با دیون شخصی
شرکای خاص دارای مولؾ مساوی میباشد.
انحالل و تصفی ٔه شرکت های تضامنی خاص
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ماد ٔه یکصدو هفتادو سوم:

احکام مربوط به انحالل و تصفی ٔه شرکت های تضامنی عام در مورد شرکتهای تضامنی خاص نیز لابل تطبیك می
باشد.
دائنین شرکت
ماد ٔه یکصدو هفتاد و چهارم:

در صورتیکه یکی از دائنین شرکت تضامنی خاص مدیون یکی از شرکای شرکت مذکور باشد و شریک خاص هنوز
تعهدات مالی خود را در برابر شرکت تضامنی خاص ادا نکرده باشد ،در اینصورت دین شریک خاص در برابر داین
لابل محاسبه میباشد.
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فصل ششم
شرکت تضامنی کار
مطالب ٔه انجام کار و پرداخت اجرت از شرکاء
ماد ٔه یکصدو هفتاد و پنجم:
هر یک از شرکاء در لبول کار به نمایندگی از شرکت تضامنی کار ،وکیل یکدیگر پنداشته میشود .صاحب کار ،انجام
کار را از هر یک از شرکاء و بالممابل هر یک از شرکاء میتوانند اجرت کار را از صاحب کار مطالبه نمایند .هر گاه
صاحب کار اجرت را به یکی از شرکاء بپردازد ،این پرداخت برای تمامی شرکاء پرداخت اجرت تلمی میگردد.
محول نمودن کار به سایر اشخاص
ماد ٔه یکصدو هفتاد و ششم:
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شریک میتواند کار ذمت خویش را به شرکای دیگر یا سائر اشخاص محول سازد ،مگر اینکه در عمد شراکت تضامنی
کار ،طور دیگری تصریح گردیده باشد یا صاحب کار به شرکاء اظهار کرده باشد که کار از طرؾ شریک معیین
انجام گردد.
توزیع مفاد کار انجام شده
ماد ٔه یکصدو هفتاد و هفتم:

مفاد میان شرکاء طوری تمسیم میشود که به آن موافمه به عمل آمده باشد .در توزیع مفاد میان شرکاء انداز ٔه کار انجام
شده توسط هر شریک و اجرتی که به هر یک پرداخته میشود ،شرط گذاشته شده میتواند.
تضمین اجرای کار
ماد ٔه یکصدو هفتاد و هشتم:

شریک در صورت تضمین اجرای کار مستحك بخشی از مفاد شناخته میشود ،گرچه خود وی کاری را انجام نداده
باشد.
پرداخت جبران خسار ٔه مرتبط به کار
ماد ٔه یکصدو هفتاد و نهم:
هر گاه به موضوع کار توسط یک یا بیش از یک شریک صدمه وارد شود ،صاحب کار میتواند آنان را به جبران
خساره ای که به وی عاید گردیده ،مکلؾ سازد .جبران خساره توسط شرکاء بر طبك شرایط عمد شراکت تضامنی
کار ،صورت میگیرد .در صورت عدم موجودیت عمد شراکت تضامنی کار ،پرداخت خساره بوسیله شرکاء متناسب به
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سهم آنها از مفاد شرکت تضامنی کار صورت می گیرد ،هر گاه خسارات به اثر تمصیر آشکار ناشی از عمل یک یا
بیش شریک بوجود آمده باشد ،در آنصورت خسار ٔه عایده توسط شرکایی که مرتکب چنان تمصیر شده باشند ،پرداخته
میشود.
تهی ٔه محل کار و وسایل
ماد ٔه یکصدو هشتادم:
در شرکت تضامنی کار عده ای از شرکاء میتوانند تهیهٔ محل و کار و سایر شرکاء تهیهٔ وسایل معیین کار و انجام آنرا
بعهده بگیرند.

فصل هفتم
احکام متفرله
ادامهٔ فعالیت
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ماد ٔه یکصدو هشتاد و یکم:

( ) ۰شرکت های تضامنی که لبل از انفاذ این لانون ،از سائر مراجع ذیصالح دولتی جواز فعالیت اخذ و آنرا ثبت دفتر
اسناد و عالیم تجارتی نموده باشند ،با انفاذ این لانون ،موجودیت لانونی شان ادامه یافته و بعد از این تابع احکام این
لانون میباشند.

( )۵شرکت تضامنی ای که در عدم مطابمت با این لانون تشکیل گردیده باشد ،شرکت تضامنی شمرده نمیشود.
ادای وجایب مالیاتی
ماد ٔه یکصدو هشتاد و دوم:

شرکتهای تضامنی مندرج این لانون و شرکای آن مکلؾ اند طبك احکام لوانین نافذ ٔه مربوط وجایب مالیاتی و تؤدیاتی
خویش را ادا نمایند.
وضع ممرره ها ،طرزالعملها و لوایح
ماد ٔه یکصدو هشتاد و سوم:
وزارت تجارت میتواند به منظور تطبیك بهتر احکام این لانون ممرره ها را پیشنهاد و طرزالعملها و لوایح مربوط را
وضع نماید.
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تاریخ انفاذ
ماد ٔه یکصدو هشتادو چهارم:
این لانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریدهٔ رسمی نشر گردد و با انفاذ آن احکام مربوط به شرکت های تضامنی
مندرج در اصولنامه تجارت افؽانستان منتشرهٔ جریدهٔ رسمی شماره ( )۳۹میزان سال  ۰۵۵۶و احکام مربوط در لانون
مدنی مإرخ  ۰۵۳۳/۰۱/۰۳و هر حکم از احکام سایر لوانین که متنالص با حکم از احکام این لانون باشد ،ملؽی
شناخته میشود.
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