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 دومچاپ  -تحریري درستنامه قانون تجارت

  1392زات اسالمی مصوب اقانون مج 28هیئت دولت به موجب ماده  8/11/1399در جلسه 

 
 عبارت صحیح عبارت غلط

 عنوان صفحه
 1311آدرس قانون تجارت مصوب 

 ریال 60,000,000تا  10,000,000 ریال 10,000تا  200 15ماده  18
 ریال 60,000,000تا  10,000,000 ریال 2,000 تا 200 16ماده  18
 ریال 60,000,000تا  10,000,000 ریال 2,000تا  200 18ماده  19
 1347الیحه قانونی تجارت مصوب  

 لایر ۰۰۰�۰۰۰�۱٥۰تا  ۰۰۰�۰۰۰�۲٥ لایر ۰۰۰�۲۰۰تا  ۰۰۰�۲۰ ۲٤۳ماده  ۱٥۷
 لایر ۰۰۰�۰۰۰�۲۰۰تا  ۰۰۰�۰۰۰�٥۰ لایر ٥۰۰٫۰۰۰تا  ٥۰٫۰۰۰ ۲٤٤ماده   ۱٥۸
 لایر ۰۰۰�۰۰۰�٦۰تا  ۰۰۰�۰۰۰�۳۰ لایر ۳۰۰٫۰۰۰تا  ۳۰٫۰۰۰ ۲٤٦ماده  ۱٥۹
 لایر ۰۰۰�۰۰۰�٦۰تا  ۰۰۰�۰۰۰�۳۰ لایر ۳۰٫۰۰۰تا  ۱۰٫۰۰۰ ۲٤۸ماده  ۱٦۱
 لایر ۰۰۰�۰۰۰�٦۰تا  ۰۰۰�۰۰۰�۳۰ لایر ۲۰۰٫۰۰۰تا  ۲۰٫۰۰۰ ۲٥۰ماده   ۱٦۲
 لایر ۰۰۰�۰۰۰�۱٥۰تا  ۰۰۰�۰۰۰�۲٥ لایر ۲۰۰٫۰۰۰تا  ۲۰٫۰۰۰ ۲٥۱ماده  ۱٦۲
 لایر ۰۰۰�۰۰۰�٦۰تا  ۰۰۰�۰۰۰�۳۰ لایر ۲۰۰٫۰۰۰تا  ۲۰٫۰۰۰ ۲٥۲ماده  ۱٦۳
 لایر ۰۰۰�۰۰۰�۱٥۰تا  ۰۰۰�۰۰۰�۲٥ لایر ۲۰۰٫۰۰۰تا  ۲۰٫۰۰۰ ۲٥۳ماده  ۱٦۳
 لایر ۰۰۰�۰۰۰�٦۰تا  ۰۰۰�۰۰۰�۳۰ لایر ۲۰۰٫۰۰۰تا  ۲۰٫۰۰۰ ۲٥٤ماده  ۱٦٤
 لایر ۰۰۰�۰۰۰�٦۰تا  ۰۰۰�۰۰۰�۳۰ لایر ۲۰۰٫۰۰۰ تا ۲۰٫۰۰۰ ۲٥٥ماده  ۱٦٤
 لایر ۰۰۰�۰۰۰�٦۰تا  ۰۰۰�۰۰۰�۲٥ لایر ۲۰۰٫۰۰۰تا  ۲۰٫۰۰۰ ۲٥۹ماده  ۱٦٦
 لایر ۰۰۰�۰۰۰�۱٥۰تا  ۰۰۰�۰۰۰�۲٥ لایر ۲۰۰٫۰۰۰تا  ۲۰٫۰۰۰ ۲٦۰ماده  ۱٦۷
 لایر ۰۰۰�۰۰۰�٦۰تا  ۰۰۰�۰۰۰�۳۰ لایر ۱۰۰٫۰۰۰تا  ۱۰٫۰۰۰ ۲٦۱ماده  ۱٦۷
 لایر ۰۰۰�۰۰۰�٦۰تا  ۰۰۰�۰۰۰�۳۰ لایر ۲۰۰٫۰۰۰تا  ۲۰٫۰۰۰ ۲٦۱ماده  ۱٦۷
 لایر ۰۰۰�۰۰۰�٦۰تا  ۰۰۰�۰۰۰�۳۰ لایر ۲۰۰٫۰۰۰تا  ۲۰٫۰۰۰ ۲٦۲ماده  ۱٦۸
 لایر ۰۰۰�۰۰۰�۳۰۰تا  ۰۰۰�۰۰۰�۱۰۰ لایر ۱٫۰۰۰٫۰۰۰تا  ۱۰۰٫۰۰۰ ۲٦۳ماده  ۱٦۹
 لایر ۰۰۰�۰۰۰�٦۰تا  ۰۰۰�۰۰۰�۳۰ لایر ۲۰۰٫۰۰۰تا  ۲۰٫۰۰۰ ۲٦٤ماده  ۱٦۹
 لایر ۰۰۰�۰۰۰�٦۰تا  ۰۰۰�۰۰۰�۳۰ لایر ۱۰۰٫۰۰۰تا  ۱۰٫۰۰۰ ۲٦٥ماده  ۱۷۰
 لایر ۰۰۰�۰۰۰�٦۰تا  ۰۰۰�۰۰۰�۳۰ لایر ۱۰۰٫۰۰۰تا  ۲۰٫۰۰۰ ۲٦٦ماده  ۱۷۰
 لایر ۰۰۰�۰۰۰�٦۰تا  ۰۰۰�۰۰۰�۳۰ لایر ۲۰۰٫۰۰۰تا  ۲۰٫۰۰۰ ۲٦۸ماده  ۱۷۱
 لایر ۰۰۰�۰۰۰�٦۰تا  ۰۰۰�۰۰۰�۳۰ لایر ۲۰۰٫۰۰۰تا  ۲۰٫۰۰۰ ۲۹۷ماده  ۱۹۱
 1311آدرس قانون تجارت مصوب  

 لایر ۰۰۰�۰۰۰�٦۰تا  ۰۰۰�۰۰۰�۱۰ لایر ۳٫۰۰۰تا  ۲۰۰ ۲۰۱ماده  ۲٤۲
 لایر ۰۰۰�۰۰۰�٦۰تا  ۰۰۰�۰۰۰�۱۰ لایر ۲٫۰۰۰تا  ۲۰۰ ۲۲۰ماده  ۲٥۰
 لایر ۰۰۰�۰۰۰�٦۰تا  ۰۰۰�۰۰۰�۲٥ لایر ۳٫۰۰۰تا  ٥۰۰ ۳٤٦ماده  ۳۲۳
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 :آن الحاق می گردد با اصالحات و الحاقات بعدي 1355/ 4/ 16قانون صدور چک مصوب  -2

 
 عبارت صحیح عبارت غلط

 عنوان صفحه

 29/01/1400مصوب  قانون اصالح قانون صدور چکآدرس 

 :می شود ) اصالح6ماده ( 299

حداکثر «و » و مدت اعتبار«هاي عبارت
مدت اعتبار چک از زمان دریافت 

هایی که چک سه سال است و چکدسته
ها پس از مدت اعتبار تاریخ مندرج در آن

» شوند.باشد، مشمول این قانون نمی
 .شودحذف می

بانکها مکلفند براي ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق  -6ماده 
چک (صیاد) نزد بانک مرکزي اقدام سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته 

ایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعالم از نم
سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد  سامانه نظام هویت

) 5نسبت به دریافت گزارش اعتباري از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (
تسریع در اجراي  قانون تسهیل اعطاي تسهیالت و کاهش هزینه هاي طرح و«

یا » 1386/ 4/ 5طرحهاي تولیدي و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 
قانون بازار اوراق ) «1) ماده (21بندي اعتباري از مؤسسات موضوع بند (رتبه 

اقدام نموده و متناسب با نتایج » 1384/ 9/ 1بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب 
متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا  دریافتی، سقف اعتبار مجاز

ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه ختصاص می دهد.
محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب 

شدن این  االجراء سال پس از الزم مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک
ک مرکزي تهیه می شود و به تصویب شوراي پول و اعتبار می قانون توسط بان

 .رسد

309 
به شرح زیر ) 21ماده () 1تبصره (

 :اصالح می گردد

 

هایی که پس از در مورد چک«عبارت 
االجرا شدن این گذشت دو سال از الزم

در مورد برگه «به عبارت » قانون
هاي ارائه شده چکهایی که از دستهچک

» 1399پس از پایان اسفندماه سال 
هایی که تاریخ صدور چک«اصالح و جمله 

ها قبل از زمان مذکور باشد تابع قانون آن
به جمله » د.باشزمان صدور می

هایی چکهایی صادر شده از دستهچک«
ها قبل از چککه تاریخ ارائه آن دسته

زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع 
ها ست و بانک چکقانون زمان ارائه دسته

ها در سامانه بدون نیاز به ثبت آن چک
صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام 

هاي چکهاي دستهکنند. در کلیه برگهمی
الذکر باید ارائه شده پس از تاریخ فوق

نویسی چک بدون عبارت (صدور و پشت
درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) 

 .شوداصالح می» درج شود.

هاي عدم  بانک مرکزي مکلف است با تجمیع اطالعات گواهینامه - 1تبصره 
خود، امکان پرداخت و آراي قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه 

دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباري را به سوابق صدور و پرداخت چک و 
هاي عدم پرداخت را براي مراجع قضائی و  همچنین امکان استعالم گواهینامه

ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان 
به و گی، اعسار از پرداخت محکومٌ دسترسی برخط بانک مرکزي به احکام ورشکست

همچنین آراي قطعی صادر شده درباره چکهاي برگشتی و دعاوي مطروحه طبق 
این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه ) 14ماده (

 .هاي مالی فراهم نماید سجل محکومیت

 

 

به ) 24عنوان ماده (یک ماده به
الحاق و شماره  قانون، به شرح زیر

اصالح ) 25فعلی به () 24ماده (
 :شودمی

 

 چک تضمین شده تابع احکام ذیل است: – 24ماده 

ها به مشتري، صرفاً از طریق شده توسط بانکهاي تضمینصدور و تحویل چک -
یل پذیر و مستلزم تکمچک (صیاد) امکانسامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته

توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدي بانکی، درج برگه (فرم) درخواست 
حساب گیرنده روي چک تضمین شده بر اساس مشخصات هویتی و شماره
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دستورالعمل اعالمی توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و نیز ثبت علت 
باشد. سامانه مذکور به هر برگه درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می

دهد و بانک مرکزي موظف است امکان استعالم یکتا اختصاص میچک، شناسه 
 .شده را براي گیرنده (ذینفع) فراهم نمایداطالعات چک تضمین

حساب شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شمارهپرداخت مبلغ چک تضمین -2
شده درج گردیده است، گیرنده (ذینفع) که مشخصات وي روي چک تضمین

 .شده فاقد اعتبار استشد و ظهر نویسی براي انتقال چک تضمینباپذیر میامکان

شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وي با ابطال چک تضمین -3
حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهر نویسی ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به

رکننده گیرنده (ذینفع)، تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صاد
شده به گیرنده (ذینفع) با ارائه پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمینامکان

اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه (فرم)هاي 
شویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذینفع) و گزارش شعبه مربوط به مبارزه با پول

 .باشدکننده میشویی بانک صادربانک به واحد مبارزه با پول

شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو در صورت مفقودي چک تضمین -4
به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضاي برگه (فرم) اعالم مفقودي 

شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و چک تضمین
ت کنند، بانک مکلف است عالوه بر احراز نسخه المثنی آن را از بانک درخواس

هویت متقاضی و گیرنده (ذینفع) نسبت به استعالم صحت مشخصات هویتی 
متقاضی و گیرنده (ذینفع) از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام 

نماید و پس از ابطال چک مفقودشده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با 
 .انه صیاد اقدام کنداطالعات مندرج در سام

شده مجعول، شده یا استفاده از چک تضمیندر صورت جعل چک تضمین -د
هاي قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال مرتکب عالوه بر مجازات
 .شودشده محروم میاز گرفتن چک تضمین


