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  در مورد شركتهاي تازه تاسيس 1347چك ليست رعايت اصالحيه قانون تجارت مصوب سال : موضوع عطف 
 : ....................................................................واحد مورد رسيدگي

 ..........: ..................................................................دوره مالي/سال
 
 

 تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصالحيه قانون تجارت را رعايت كرده است؟ : هدف
اين چك ليست ويژه شركتهاي سهامي عام و شركتهاي سهامي خاص تازه تاسيس است و براي ساير شركتها كاربرد  -1

 . ندارد
. استفاده بوده و تكميل آن در سالهاي بعد ضرورتي ندارداين چك ليست صرفاً براي سال اول تاسيس شركت قابل  -2

ضمنا در سال اول تاسيس شركت عالوه بر تكميل اين چك ليست، تكميل چك ليست عمومي رعايت اصالحيه قانون 
 . تجارت نيز ضروري است

 مربوطه با نشان دهنده عدم رعايت مفاد قانون است كه در ستون“ خير”نشان دهنده رعايت و پاسخ “ بلي”پاسخ  -3
 .  نشان داده  مي شود و در مواردي كه پاسخ مورد ندارد، عالمت مزبور در ستون مربوطه درج مي شودعالمت 

عطف به كاربرگ مربوط . چنانچه در مورد برخي از سواالت مطرح شده در اين چك ليست، كاربرگ تهيه شده است -4
 . الزامي است

ي كه احتماالً ممكن است به نظر رسيدگي كننده به داليلي مهم تلقي و ساير موارد“ خير”اي از پاسخهاي خالصه -٥
شود، الزم است براي مالحظه شريك مسئول و درج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در گزارش نكات 

   .ارائه شود عمده 
 

 
  
 

 : ...........................................                     نام شريك مسئول: .............................................                نام مسئول كار
 : ....................................................امضاء و تاريخ: .................................................                                   امضاء و تاريخ
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 1347چك ليست عمومي رعايت اصالحيه قانون تجارت مصوب سال 

 شركتهاي تازه تاسيس 
 ..........................................................واحد مورد رسيدگي

 
 شماره  رديف  پاسخ

 ماده قانوني 
 سوال 

مورد  خير بلي
 ندارد

 توضيحات

بت شده شركت در زمان تاسيس آيا حداقل مبلغ سرمايه ث 5 1
در شركت سهامي عام مبلغ پنج ميليون ريال و در  (

 رعايت شده  )شركت سهامي خاص يك ميليون ريال
 است؟ 

    

آيا براي تاسيس شركت سهامي عام موسسين حداقل  ) الف 6 2
بيست درصد سرمايه شركت را خود تعهد كرده و الاقل 

در حسابي به نام سي و پنج درصد مبلغ تعهد شده را 
شركت در شرف تاسيس نزد يكي از بانكها سپرده 

 نموده اند؟ 
آيا اظهارنامه به ضميمه طرح اساسنامه شركت و طرح ) ب

اعالميه پذيره نويسي سهام كه به امضاي كليه موسسين 
رسيده باشد به اداره ثبت شركتها تحويل و رسيد دريافت 

 شده است؟ 
متي از تعهد موسسين به صورت آيا در صورتي كه قس ) ج

عين آن يا مدارك مالكيت آن را در همان . غيرنقد باشد
بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب باز شده است 
توديع و گواهي بانك را به ضميمه اظهارنامه و ضمائم آن 

 به مرجع ثبت شركتها تسليم نموده اند؟ 

    

مه با قيد تاريخ به آيا در شركت سهامي عام، طرح اساسنا 7 3
امضاي موسسين رسيده و مشتمل بر مطالب مندرج در 

   اين ماده مي باشد؟

    

آيا اجازه انتشار اعالميه پذيره نويسي در شركت سهامي   10 4
  عام توسط مرجع ثبت شركتها صادر گرديده است؟

    

آيا اعالميه پذيره نويسي در شركت سهامي عام توسط  11 5
جرايد آگهي گرديده و نيز در بانكي كه تعهد موسسين در 

گيرد، در معرض ديد عالقه مندان سهام نزد آن صورت مي
 قرار داده شده است؟ 
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 1347چك ليست عمومي رعايت اصالحيه قانون تجارت مصوب سال 

 شركتهاي تازه تاسيس 
 ........................................واحد مورد رسيدگي 

 
شماره ماده  ديف ر پاسخ 

 قانوني 
 سوال 

مورد  خير بلي
 ندارد

 توضيحات

آيا ورقه تعهد سهام در شركت سهامي عام مشتمل بر   13  6
 نكات زير است؟

  نام و موضوع و مركز اصلي و مدت شركت -1
  سرمايه شركت -2
 شماره و تاريخ اجازه انتشار و اعالميه پذيره نويسي -3

  و مرجع صدور آن
 تعداد سهامي كه مورد تعهد واقع مي شود و مبلغ -4

اسمي آن و همچنين مبلغي كه از آن بابت نقداً در 
 . موقع پذيره نويسي بايد پرداخت شود

 نام بانك و شماره حسابي كه مبلغ الزم توسط -5
 . پذيره نويسان بايد به آن حساب پرداخت شود

 .  هويت و نشاني كامل پذيره نويس-6
 اينكه پذيره نويس متعهد است مبلغ پرداخت  قيد-7

نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه 
 .  شركت پرداخت نمايد

    

آيا در شركت سهامي عام، موسسين حداكثر يك ماه   16 7
در صورتي كه  (پس از گذشت مهلت پذيره نويسي 

مدت تمديد شده باشد، بعد از انقضاي مهلت تمديد 
احراز اينكه  (عهدات پذيره نويسان رسيدگي به ت) شده

تمام سرمايه شركت صحيحاً تعهد گرديده و اقالً سي و 
و تعداد سهام هر ) پنج درصد آن پرداخت شده است

يك از تعهدكنندگان را تعيين و اعالم و مجمع عمومي 
   موسس را دعوت نموده اند؟

 اين قانون، در شركت 82به موجب ماده : توضيح
اص تشكيل مجمع عمومي موسس الزامي سهامي خ

 . نيست
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 1347چك ليست عمومي رعايت اصالحيه قانون تجارت مصوب سال 
 شركتهاي تازه تاسيس 

 ........................................واحد مورد رسيدگي 
 

شماره ماده  رديف  پاسخ 
 قانوني 

 سوال 
مورد  خير بلي

 ندارد
 توضيحات

 و 74 ، 17  8
108  

 : در شركت سهامي عام
آيا مجمع عمومي موسس براي رسيدگي و احراز ) الف

پذيره نويسي كليه سهام و تاديه مبالغ الزم تشكيل 
 شده است؟ 

آيا مجمع عمومي فوق گزارش موسسين و طرح ) ب
 اساسنامه را تصويب نموده است؟ 

و بازرس يا ) هيئت مديره( آيا اولين مديران  )ج
رسان شركت توسط مجمع عمومي موسس انتخاب باز

   شده اند؟
و بازرس يا بازرسان كتباً ) هيئت مديره (آيا مديران ) د

   قبول سمت نموده اند؟
آيا مجمع عمومي موسس روزنامه كثير االنتشاري را ) ه

كه هر گونه دعوت و اطالعيه بعدي براي سهامداران تا 
منتشر تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن 

 خواهد شد، تعيين نموده است؟ 
 

    

آيا براي تاسيس و ثبت شركت سهامي خاص،   20 9
اظهارنامه به ضميمه مدارك مذكور در اين ماده به 

 مرجع ثبت شركتها تسليم شده است؟ 
 

    

آيا در شركت سهامي خاص ممنوعيت عرضه سهام   21 10
دار يا براي پذيره نويسي يا فروش در بورس اوراق بها

توسط بانكها و يا انتشار آگهي و اطالعيه و يا هر نوع 
اقدام تبليغاتي براي فروش سهام رعايت شده است؟ در 
غير اين صورت از مقررات مربوط به شركتهاي سهامي 

 عام تبعيت نموده است؟ 
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 1347چك ليست عمومي رعايت اصالحيه قانون تجارت مصوب سال 

 سيس شركتهاي تازه تا
 ........................................ واحد مورد رسيدگي 

 
 

شماره ماده  رديف  پاسخ 
 قانوني 

 سوال 
مورد  خير بلي

 ندارد
 توضيحات

آيا ممنوعيت استفاده از وجوه تاديه شده به نام  22 11
شركتهاي سهامي در شرف تاسيس قبل از به ثبت 

 اين قانون 19اده رسيدن آن و يا مورد مذكور در م
   رعايت شده است؟

 ماه از 6 در صورتي كه شركت تا 19طبق ماده : توضيح
 اين قانون به 6تاريخ تسليم اظهارنامه مذكور در ماده 

ثبت نرسيده باشد به درخواست هر يك موسسين يا 
پذيره نويسان مرجع ثبت شركتها كه اظهارنامه به آن 

 از عدم ثبت اي حاكيتسليم شده است، گواهينامه
شركت صادر و به بانكي كه تعهد سهام و تاديه وجوه 
در آن به عمل آمده است، ارسال مي دارد تا موسسين 
و پذيره نويسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه 

در اين صورت هرگونه . پرداختي خود را مسترد دارند
اي كه براي تاسيس شركت پرداخت يا تعهد هزينه

 . عهده موسسين خواهد بودشده باشد به 

    

اي از سهامداران آيا در مجمع عمومي موسس عده) الف  75  12
اند كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد نموده

 حضور داشته اند؟ 
در صورتي كه در اولين دعوت حد نصاب تعيين  )ب

شده حاصل نشده، آيا حداكثر مجمع موسس تا دو 
ه الاقل بيست روز قبل از مشروط بر اين ك (نوبت ديگر 

انعقاد آن مجمع آگهي دعوت آن با قيد دستور جلسه 
قبل و نتيجه آن در روزنامه كثيراالنتشاري كه در 
) اعالميه پذيره نويسي معين شده است، منتشر گردد

 . توسط موسسين دعوت شده اند
آيا در جلسات مجامع عمومي نوبت دوم و سوم، ) ج

حضور داشته و تصميمات حداقل يك سوم سهامداران 
با اكثريت دوسوم آراء حاضرين در جلسات مزبور اتخاذ 

 شده است؟ 
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 1347چك ليست عمومي رعايت اصالحيه قانون تجارت مصوب سال 

 شركتهاي تازه تاسيس
 ........................................واحد مورد رسيدگي 

 
شماره ماده  رديف  پاسخ 

 قانوني 
 سوال 

مورد  خير بلي
 ندارد

 توضيحات

چنانچه يك يا چند نفر از موسسين آورده غيرنقد ) الف  76  13
داشته باشند، آيا موسسين قبل از اقدام به دعوت از 
مجمع عمومي موسس، نظر كتبي كارشناس رسمي 
دادگستري را در مورد ارزيابي آورده هاي غير نقدي 

اي ارائه به اخذ و ضميمه گزارش اقدامات خود بر
  مجمع نموده است؟

چنانچه موسسين براي خود مزايايي مطالبه كرده ) ب
باشند، آيا توجيه آن جهت ارائه به مجمع موسس 

  ضميمه گزارش فوق شده است؟

    

هاي غيرنقد را حداكثر تا ميزان آيا مجمع عمومي آورده  78 14
مبلغ ارزيابي شده توسط كارشناس رسمي دادگستري 

 كرده است؟ قبول 

    

هاي غيرنقد و يا مزاياي در صورتي كه آورده) الف  79  15
مطالبه شده در مجمع عمومي موسس تصويب نشده، 
آيا دومين جلسه مجمع حداكثر به فاصله يك ماه از 

 جلسه اول تشكيل شده است؟ 
در صورتي كه در جلسه دوم آورده هاي غيرنقد و ) ب

ش مجمع قرار نگرفته، مزاياي مطالبه شده مورد پذير
آيا تعهد صاحبان آورده غيرنقد و مطالبه كنندگان 

 مزايا نسبت به سهام خود باطل اعالم شده است؟ 
در صورت ابطال سهام اشخاص فوق، ساير : توضيح

پذيره نويسان مي توانند به جاي آنها سهام شركت را 
 . تعهد و مبالغ الزم را تاديه نمايند

    

ا در جلسه دوم مجمع عمومي موسس كه بر آي) الف  80  16
 به منظور رسيدگي به وضع آورده هاي 79طبق ماده 

غيرنقد و مزاياي مطالبه شده تشكيل گرديده، بيش از 
نصف پذيره نويسان هر مقدار از سهام شركت كه تعهد 

 شده است، حضور داشته اند؟ 
آيا در آگهي دعوت اين جلسه، نتيجه جلسه قبل و ) ب

 لسه دوم قيد شده است؟ دستور ج

    

آيا كليه سهام شركت توسط پذيره نويسان تعهد شده   81 17
 است؟ 

    

 


