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 : دوره مورد رسیدگی/ سال  
 
 

   را رعایت کرده است؟1347یین این که آیا واحد مورد رسیدگی اصالحیه قانون تجارت مصوب سال تع: هدف
 

 از اجرای وظایف بازرس قانونی، تکمیل چک لیست حاضر برای تمام شرکت های سهامی خاص و شرکتهای سهامی عام -1
 300مورد شرکتهای دولتی با توجه به مفاد ماده الزم به ذکر است که در . الزامی است و در خصوص سایر شرکتها کاربرد ندارد

اصالحیه قانون تجارت رعایت این قانون درباره موضوعاتی که در قانون تاسیس و یا اساسنامه آنها پیش بینی نشده است، الزامی 
 . است

 نشان داده  ت نشان دهنده عدم رعایت قانون است که با عالم“ خیر”نشان دهنده رعایت و پاسخهای “ بلی” پاسخهای -2
می شود در صورتی که سوال مطرح شده در این چک لیست در واحد مورد رسیدگی موضوعیت ندارد، عالمت مزبور در ستون 

 . مزبور درج می شود
 چنانچه در مورد برخی از سواالت مطرح شده در این چک لیست کاربرگ تهیه شده است عطف به کاربرگ مربوط الزامی -3

 . است
و سایر مطالبی که احتماالً ممکن است به نظر رسیدگی کننده به دالیلی مهم تلقی شود الزم “ خیر”ای از پاسخهای  خالصه -4

مطرح (..........) است برای مالحظه شریک مسئول و درج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در گزارش نکات عمده 
                                                                                                                                                                         0.  شود

 
 
 
 

 : ......................................نام شریک مسئول: .............................................                                      نام مسئول کار
 : ................................................اء و تاریخامض: .................................................                                    امضاء و تاریخ
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 1347چک لیست عمومی رعایت مفاد اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 

 ..........................................................واحد مورد رسیدگی
 شماره  ردیف  پاسخ

 ماده قانونی 
 سوال 

مورد  خیر بلی
 ندارد

 توضیحات

3 
 

آیا حداقل تعداد صاحبان سهام در شرکتهای سهامی به 
 شرح زیر رعایت شده است؟ 

    

      نفر 3: شرکتهای سهامی خاص

1 

استنتاج از ماده 
      نفر 5: شرکتهای سهامی عام  107

آیا در کلیه اوراق، اطالعیه ها و آگهی های شرکت عبارت  4 2
قبل از نام “ شرکت سهامی خاص”یا “ امی عامشرکت سه”

شرکت یا بعد از آن ، بدون فاصله با نام شرکت، به طور 
 روشن و خوانا قید شده است؟  

    

آیا اوراق سهام ، متحدالشکل و چاپی و دارای شماره   25 3
ترتیب بوده و به امضای حداقل دو نفر که به موجب 

 سیده است؟  مقررات اساسنامه تعیین شده اند، ر

    

 آیا نکات زیر در اوراق سهام درج شده است؟  26 4
 . نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها) الف
 . مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن) ب
 . نوع سهم) ج
 . مبلغ اسمی و مقدار پرداخت شده آن به حروف و عدد) د
 . ده آن استتعداد سهامی که هر ورقه نماین) هـ

    

آیا تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده، شرکت به ) الف  27 5
صاحبان سهام گواهینامه موقت سهام که معرف تعداد و 
 نوع سهام و مبلغ پرداخت شده باشد، تسلیم نموده است؟

آیا حداکثر ظرف مدت یکسال پس از پرداخت تمامی ) ب
ب سهم مبلغ اسمی سهم، ورقه سهم صادر و به صاح

تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال شده است؟ 

    

آیا قبل از به ثبت رسیدن شرکت ممنوعیت صدور سهم  28 6
 یا گواهینامه موقت سهم رعایت شده است؟ 

    

در شرکتهای سهامی عام آیا مبلغ اسمی هر سهم، حداکثر   29 7
 ده هزار ریال است؟ 

    

افت تمامی مبلغ اسمی هر سهم ، صدور آیا قبل از دری 30 8
ورقه یا گواهینامه موقت سهام بی نام، رعایت شده است؟   

    

 و 25آیا در مورد صدور گواهینامه موقت سهام، مفاد مواد  31 9
  قانون رعایت شده است؟ 26

    

     آیا مبلغ اسمی سهام، متساوی است؟  32 10
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شماره ماده  ردیف  پاسخ 

 قانونی 
 سوال 

مورد  خیر بلی
 ندارد

 توضیحات

11 33  
  7بند 
  8ماده 

آیا مبلغ پرداخت نشده سهام، ظرف مدت مقرر در ) الف
که در هر صورت از پنج سال تجاوز نخواهد اساسنامه 

  کرد، مطالبه شده است؟
در صورت عدم مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام ) ب

ظرف مدت مقرر در اساسنامه، آیا هیئت مدیره شرکت 
مجمع عمومی فوق العاده را به منظور تقلیل سرمایه تا 
میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت نموده و 

  است؟ مجمع تشکیل شده
آیا مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از ) ج

آن از کلیه سهامداران و بدون تبعیض به عمل آمده 
 است؟ 

    

در صورت مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام توسط   35 12
 : شرکت

آیا مراتب با تعیین مهلت معقول و متناسبی برای ) الف
 کثیراالنتشاری پرداخت، از طریق نشر آگهی در روزنامه

که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می 
 شود، به صاحبان فعلی سهام اطالع داده شده است؟ 

در صورت عدم دریافت مبالغ مطالبه شده در ) ب
مهلت تعیین شده ، آیا پس از اخطار به صاحب سهم و 
گذشتن یک ماه شرکت این گونه سهام را حسب مورد 

 ه به فروش رسانده است؟  از طریق بورس یا مزاید

    

 :  فوق35در رابطه با فروش سهام موضوع ماده   36 13
آیا مراتب در روزنامه ای که آگهی های شرکت در ) الف

آن منتشر می شود ، آگهی شده و یک نسخه از آن با 
 پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال شده است؟ 

ه در صورت تحویل سهام به صاحب سهم، آیا کلی) ب
 بدهیهای مربوط به شرکت پرداخت شده است؟ 

در صورت فروش سهام، آیا نام صاحب سهم سابق ) ج
از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت 

به نام خریدار صادر و اوراق “ المثنی”سهام با قید کلمه 
سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال شده و 

 هی شده است؟ مراتب برای اطالع عموم آگ
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شماره ماده  ردیف  پاسخ 

 قانونی 
 سوال 

مورد  خیر بلی
 ندارد

 توضیحات

انی که پس از مطالبه آیا نکات زیر در مورد سهامدار 37 14
شرکت، تعهدات خود نسبت به مبلغ تادیه شده سهام 

 را پرداخت نکرده اند رعایت شده است؟ 
نداشتن حق حضور و حق رای در مجامع عمومی ) الف

 . صاحبان سهام
کسر کردن تعداد این گونه سهام از کل تعداد ) ب

 . سهام، در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی
از حق دریافت سود قابل تقسیم، حق تعلیق ) ج

رجحان در خرید سهام جدید شرکت و حق دریافت 
 . اندوخته قابل تقسیم

 فوق، 37در صورتی که سهامداران مذکور در ماده ) د
قبل از فروش سهام آنان توسط شرکت، بدهی خود را 
به شرکت پرداخت کرده و حقوق مالی وابسته به سهام 

ند، آیا شرکت حقوق آنان را خود را مطالبه نموده باش
 پرداخت کرده است؟ 

 ، 37در صورتی که سهامداران مذکور در ماده : توضیح
کننده مجدداً قبل از ارزش سهام بدهی خود پرداخت

 .  حق حضور در مجامع را خواهند داشت

    

 آیا شرکت دارای دفتر ثبت سهام است؟ ) الف  40 15
 با نام در دفتر ثبت آیا کلیه نقل و انتقاالت سهام) ب

سهام درج شده و انتقال دهنده یا وکیل با نماینده 
 قانونی او دفتر مزبور را امضاء کرده است؟ 

    

آیا در شرکت سهامی عام ممنوعیت مشروط شدن نقل   41  16
و انتقال سهام به موافقت مدیران شرکت یا مجامع 

 عمومی سهام، رعایت شده است؟ 

    

در صورت وجود سهام ممتاز، آیا امتیاز این گونه ) الف  42  17
سهام و نحوه استفاده از آن به موجب اساسنامه و در 
غیر این صورت توسط مجمع عمومی فوق العاده به 

 طور وضوح تعیین و تصویب شده است؟ 
آیا هر گونه تغییر در امتیاز مربوط به سهام ممتاز ) ب

جلب موافقت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با 
دارندگان نصف به عالوه یک این گونه سهام انجام شده 

 است؟ 
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شماره ماده  ردیف  پاسخ 

 قانونی 
 سوال 

مورد  خیر بلی
 ندارد

 توضیحات

آیا هر گونه تغییر در اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا   83 18
انحالل شرکت قبل از موعد با تصویب مجمع عمومی 

 فوق العاده صورت گرفته است؟  

    

آیا برای رسمیت یافتن مجمع عمومی فوق العاده ) الف  84 19
در نوبت اول، دارندگان حداقل بیش از نصف سهام 

 ارای حق رای حاضر بوده اند؟ د
در صورت عدم حصول حد نصاب مذکور، آیا با قید ) ب

نتیجه دعوت نوبت اول مجمع برای بار دوم دعوت و با 
حضور دارندگان بیش از یک سوم سهام دارای حق رای 

 رسمیت یافته است؟ 

    

آیا تصمیمات متخذه توسط مجمع عمومی فوق العاده   85 20
ب دو سوم آرای حاضر در جلسه رسیده حداقل به تصوی

 است؟ 

    

های خود گیریآیا مجمع عمومی عادی در تصمیم  86 21
ممنوعیت تصمیم گیری نسبت به اموری که در 
صالحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است را 

 . رعایت نموده است

    

آیا برای رسمیت یافتن مجمع عمومی عادی در ) الف  87  22
اول، دارندگان حداقل بیش از نصف سهام دارای نوبت 

 حق رای حاضر بوده اند؟
در صورت عدم حصول حد نصاب مذکور، آیا با قید ) ب

نتیجه دعوت نوبت اول، مجمع برای بار دوم دعوت و 
با حضور هر عده از سهامداران دارای حق رای رسمیت 

 یافته است؟  

    

به اسثنای  (ی عادی آیا تصمیمات در مجمع عموم) الف 88 23
زیر با اکثریت نصف به عالوه “ ب“مورد مندرج در بند 

 یک آراء حاضر در جلسه صورت گرفته است؟ 
در مجمع عمومی عادی آیا مدیران و بازرسان با ) ب

اکثریت نسبی آراء و طبق روش پیش بینی شده در 
 *  این ماده انتخاب شده اند؟ 

    

 
آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده در انتخاب مدیران، تعداد * 

خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد  رای دهنده می تواند آراء . برابر با حاصلضرب مذکور خواهد بود
 . تقسیم کند
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شماره ماده  ردیف  پاسخ
 قانونی 

 سوال 
مورد  خیر بلی

 ندارد
 توضیحات

 و 152، 89 24
201 

برای رسیدگی به صورتهای مالی گزارش مدیران ) الف
رتهای مالی آیا در و بازرس و سایر امور مربوط به صو

سال مورد رسیدگی مجمع عمومی در زمان پیش بینی 
 شده در اساسنامه تشکیل شده است؟ 

گیری نسبت به آیا در مجمع عمومی، تصمیم) ب
صورتهای مالی پس از قرائت گزارش بازرس صورت 

  گرفته است؟

    

آیا قبل از تغییر در حقوق نوع مخصوصی از سهام ) الف 93 25
مع عمومی، دارندگان این گونه سهام در توسط مج

 جلسه خاصی آن را تصویب کرده اند؟ 
آیا جلسه خاص مذکور ، با حضور دارندگان الاقل ) ب

 نصف این گونه سهام تشکیل شده است؟ 
در صورت عدم حصول حد نصاب در دعوت نوبت ) ج

اول، آیا جلسه نوبت دوم با حضور دارندگان اقالً یک 
 م تشکیل شده است؟ سوم این گونه سها

آیا تصمیمات جلسه خاص با اکثریت دو سوم آراء ) د
 اتخاذ شده است؟ 

    

آیا عدم تغییر تابعیت شرکت توسط مجامع ) الف  94 26
 عمومی رعایت شده است؟ 

آیا عدم افزودن بر تعهدات صاحبان سهام توسط ) ب
 هر اکثریتی در مجامع عمومی رعایت شده است؟ 

 ، در صورت موافقت صد 159اد ماده طبق مف: توضیح
در صد سهامداران، می توان تعهدات صاحبان سهام را 

 . افزایش داد

    

آیا هیئت مدیره در صورت درخواست اقالً یک ) الف  95 27
پنجم سهامداران، حداکثر ظرف مدت بیست روز 

 مجمع عمومی را دعوت نموده است؟ 
 پنجم آیا دعوت مجمع عمومی توسط حداقل یک) ب

سهامداران پس از عدم اجابت درخواست آنان از سوی 
هیئت مدیره و بازرسان و با رعایت تشریفات مقرره در 

 . این ماده صورت گرفته است
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شماره ماده  ردیف  پاسخ
 قانونی 

 سوال 
مورد  خیر بلی

 ندارد
 توضیحات

 مذکور، آیا دستورجلسه مجمع 95در مورد ماده ) الف  96  28
عمومی منحصراً همان موضوعی بوده است که در 

 تقاضانامه ذکر شده است؟ 
آیا هیئت رئیسه مجمع عمومی مذکور از بین ) ب

 اب شده است؟ سهامداران انتخ
 . انتخاب منشی از بین سهامداران الزامی نیست: توضیح

    

آیا در کلیه مواردی که تمام صاحبان سهام در مجمع   97  29
حاضر نبوده اند، دعوت صاحبان سهام برای تشکیل 
مجمع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه 
کثیراالنتشار که آگهی مربوط به شرکت در آن منتشر 

 شود، انجام شده است؟ می 

    

آیا فاصله بین انتشار دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ   98  30
تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز بوده است؟ 

    

آیا صورتی از اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی  99 31
شامل هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء 

  امضاء آنان رسیده است؟ هر یک تهیه و به

    

آیا در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع   100  32
عمومی، دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل مجمع 

 عمومی با قید ساعت و نشانی کامل درج شده است؟ 

    

آیا مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از ) الف  101 33
 یس و یک منشی و دو ناظر اداره شده است؟ یک رئ

آیا در صورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش ) ب
بینی نشده باشد رئیس هیئت مدیره به عنوان رئیس 

 مجمع عمومی انتخاب شده است؟ 
آیا در مواقعی که دستور جلسه انتخاب یا عزل بعضی ) ج

ن از مدیران یا کلیه آنها می باشد، رئیس مجمع از بی
سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب شده 

 است؟ 
 آیا ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند؟ ) د

    

آیا در مواقعی که در مورد تمام موضوعات ) الف 104 34
دستورجلسه مجمع تصمیم گیری نشده، اعالم تنفس و 
تاریخ جلسه آتی حداکثر تا دو هفته بعد تعیین شده 

 ت؟ اس
آیا در صورت تمدید جلسه، جلسات بعد با همان حد ) ب

 نصاب جلسه اول، رسمیت یافته است؟  
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شماره ماده  ردیف  پاسخ 
 قانونی 

  سوال
مورد  خیر بلی

 ندارد
 توضیحات

ای از صورتجلسات مجمع که به امضای هیئت آیا نسخه 105 35
 رئیسه رسیده باشد ، در شرکت نگهداری شده است؟ 

    

آیا در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن   106  36
یک نسخه از صورتجلسات . یکی از امور زیر است

بت شرکتها ارسال شده مجمع جهت ثبت مرجع ث
 است؟ 

 انتخاب مدیران و بازرس ) الف
 تصویب ترازنامه ) ب
کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در ) ج

 اساسنامه 
 .  انحالل شرکت و نحوه تصفیه آن) د

    

آیا اعضای هیئت مدیره از بین صاحبان سهام ) الف 107  37
 انتخاب شده اند؟ 

 سهامی عام باشد آیا حداقل چنانچه شرکت از نوع) ب
 تعداد اعضای هیئت مدیره پنج نفر است؟ 

    

آیا اعضای هیئت مدیره توسط مجمع عمومی عادی  108 38
 انتخاب شده اند؟ 

    

آیا مدت ماموریت مدیران در اساسنامه حداکثر ) الف 109 39
 دو سال تعیین شده است؟ 

عیین آیا مدت ماموریت مدیران طبق اساسنامه ت) ب
 شده است؟ 

    

آیا اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره یک نفر ) الف  110  40
شخص حقیقی را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام 

 وظایف مدیریت معرفی نموده اند؟ 
در صورت عزل نماینده، آیا جانشین وی در همان ) ب

   موقع کتباً به شرکت معرفی شده است؟

    

 و 111 41
126  

ا ممنوعیت انتخاب اعضای هیات مدیره و آی) الف
 قانون رعایت 111از افراد مذکور در ماده  (مدیرعامل

 شده است؟ 
آیا ممنوعیت تصدی همزمان سمت مدیرعاملی ) ب

بیش از یک شرکت ، توسط مدیرعامل، رعایت شده 
 است؟ 
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شماره  ردیف  پاسخ 

ماده 
قانونی 

 سوال 
مورد  خیر بلی

 ندارد
 توضیحات

در صورتی که بر اثرفوت یا استعفا یا سلب شرایط یک یا ) الف 112 42
 از مدیران تعداد اعضای هیئت مدیره از حداقل مقرر.چند نفر 

 نفر و شرکتهای سهامی 5شرکتهای سهامی عام حداقل (قانونی 
کمتر شده باشد آیا اعضای علی البدل به )  نفر3خاص حداقل 

ترتیب مقرر در اساسنامه واال به ترتیب مقرر توسط مجمع 
 عمومی جای آنها را گرفته اند؟ 

فوق در صورتی که اعضای “ الف”در مورد مذکور در بند ) ب
ی تصدی محل های خالی در هیئت مدیره کافی علی البدل برا

نبوده ، آیا مدیران باقی مانده بالفاصله مجمع عمومی عادی 
 شرکت را جهت تعیین اعضای هیئت مدیره دعوت کرده اند؟ 

    

آیا اعضای هیئت مدیره دارای تعداد سهام مقرر در ) الف 114 43
دادن در  حداقل برابر تعداد سهام الزم جهت رای  (اساسنامه 

 می باشند؟ ) مجامع عمومی 
فوق، به تعداد مندرج در “ الف”آیا از سهام مندرج در بند ) ب

اساسنامه به عنوان وثیقه از هیئت مدیره اخذ و در صندوق 
 شرکت نگهداری می شود؟ 

    

در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب، دارای سهام وثیقه   115 44
قال قهری سهام مورد وثیقه و یا نبوده و همچنین در صورت انت

افزایش یافتن تعداد سهام الزم به عنوان وثیقه آیا ظرف مدت 
یک ماه سهام وثیقه الزم را تهیه کرده و نزد صندوق شرکت 

 تودیع نموده است؟ 

    

آیا در اولین جلسه هیئت مدیره، از بین اعضای هیئت مدیره،  119 45
 اب و تعیین شده اند؟ رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره انتخ

    

آیا در مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت از مجامع  120 46
عمومی صاحبان سهام بوده این دعوت توسط رئیس هیئت 

 مدیره صورت گرفته است؟ 

    

آیا جلسات هیئت مدیره با حضور بیش از نصف اعضای آن ) الف  121 47
 تشکیل شده است؟ 

سات هیات مدیره به موجب مقررات آیا تصمیمات در جل) ب
   اساسنامه و با اکثریت آرای حاضر اتخاذ شده است؟

    

آیا جلسات هیئت مدیره به ترتیبی که در اساسنامه تعیین شده  122 48
 ، دعوت و تشکیل شده است؟ 
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شماره  ردیف  پاسخ

ماده 
 قانونی 

 سوال 
مورد  خیر بلی

 ندارد
 توضیحات

 : در مورد هر یک از جلسات هیئت مدیره 123 49
 آیا صورتجلسه تهیه و الاقل به امضای اکثریت مدیران -الف

 حاضر در جلسه رسیده است؟ 
 صورتجلسه نام مدیران حاضر و مدیرانی که غایب  آیا در-ب

اند و همچنین تصمیمات متخذه با قید تاریخ در آن ذکر بوده
 شده است؟ 

    

آیا هیئت مدیره شخص حقیقی را به عنوان سمت ) الف 124 50
مدیرعامل انتخاب و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق 

 . الزحمه او را تعیین کرده است
 که مدیرعامل در عین حال رئیس هیئت مدیره در صورتی) ب

شرکت نیز باشد، آیا مراتب با تصویب سه چهارم آرای حاضر در 
 مجمع عمومی صورت گرفته است؟ 

در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد، آیا ) ج
ممنوعیت دوره مدیریت عاملی وی بیش از مدت عضویت در 

 هیئت مدیره رعایت شده است؟ 

    

آیا مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت  125 51
 مدیره به او تفویض شده ، انجام وظیفه نموده است؟ 

    

آیا نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل با ارسال نسخه   128 52
ای از صورت جلسه هیئت مدیره جهت ثبت و آگهی در روزنامه 

 ه است؟ رسمی به مرجع ثبت شرکتها اعالم شد

    

چنانچه بین شرکت و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل یا   129 53
موسسات و شرکتهایی که اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت، شریک یا عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل آنها باشند 

 .معامالتی صورت گرفته است
 آیا معامله با اجازه هیئت مدیره صورت گرفته است؟ ) الف
ا ممنوعیت شرکت عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل آی) ب

ذینفع در رای گیری نسبت به چنین معامالتی در هیئت 
 .  مدیره، رعایت شده است

آیا مراتب بالفاصله توسط هیئت مدیره به اطالع بازرس ) ج
 رسیده است؟ 

آیا چنین معامالتی به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان ) د
 سهام گزارش شده است؟ 

بازرس مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات : وضیحت
معامله، نظر خود را نسبت به این گونه معامالت به همان مجمع 

 . ارائه کند
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آیا ممنوعیت دریافت وام یا اعتبار از شرکت توسط   132 54
به استثنای اشخاص  (مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره 

و همسر، پدر، مادر، اجداد، اوالد، اوالد اوالد برادر ) حقوقی
 تعهد دیون آنها توسط و خواهر آنها و عدم تضمین یا

 شرکت رعایت شده است؟ 

    

عدم انجام معامالتی نظیر معامالت ”آیا موضوع ) الف 133 55
توسط “ شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد
   هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت رعایت شده است؟

در صورت وقوع ضرر در اثر تخلف از مقررات این ماده، ) ب
 رده توسط مدیران مربوط جبران شده است؟ آیا خسارت وا

منظور از ضرر دراین ماده اعم از ورود خسارت یا : توضیح
 .  تقویت منفعت است

    

 و 134  56
241  

آیا مبالغ پرداختی به اعضای غیرموظف هیئت مدیره ) الف
بابت حق حضور در جلسات هیئت مزبور، توسط مجمع 

 عمومی عادی تصویب شده است؟ 
ا مبالغ پرداختی بابت حق حضور در جلسات، با آی) ب

توجه به تعداد ساعات حضور هر عضو هیئت مدیره در 
 جلسات هیئت مزبور و به طور مقطوع تعیین شده است؟ 

 : در صورت پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره) ج
آیا در اساسنامه پرداخت پاداش موضوع این ماده پیش ) 1

 بینی شده است؟ 
اداش پرداختی به اعضای هیئت مدیره در شرکت آیا پ) 2

سهامی خاص حداکثر معادل ده درصد و در شرکت 
 درصد سودی است که در 5سهامی عام حداکثر معادل 

 همان سال به صاحبان سهام پرداخت شده است؟ 
آیا پاداش پرداختی معادل مبلغ تعیین شده توسط ) 3

 مجمع عمومی است؟ 
 گونه وجهی به جز موارد آیا ممنوعیت پرداخت هر) د

 به اعضای غیرموظف هیئت 134پیش بینی شده در ماده 
 مدیره در قبال سمت آنان رعایت شده است؟  

    

آیا هیئت مدیره خالصه صورتهای دارایی و قروض شرکت   137  57
را الاقل هر شش ماه یکبار تنظیم و به بازرسان ارائه نموده 

 است؟ 
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مورد  خیر بلی

 ندارد
 توضیحات

آیا هیئت مدیره بعد از انقضای سال مالی شرکت، ظرف  138 58
اساسنامه ، مجمع عمومی ساالنه را برای مهلت مقرر در 

تصویب عملیات و صورتهای مالی سال مالی قبل دعوت 
 نموده است؟ 

    

در صورتی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه   141 59
 : شرکت از بین رفته باشد

آیا هیئت مدیره بالفاصله مجمع عمومی فوق العاده را ) الف
ره انحالل یا بقای شرکت دعوت جهت اتخاذ تصمیم دربا

 نموده است؟ 
چنانچه مجمع مزبور رای به انحالل شرکت نداده باشد، ) ب

( آیا در همان جلسه نسبت به کاهش سرمایه به مبلغ موجود 
یا تبدیل ) 5با رعایت حداقل قانونی سرمایه موضوع ماده 

شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت، تصمیم گیری شده 
 است؟ 

    

آیا مفاد اساسنامه طی سال مالی مورد گزارش رعایت ) الف 142 60
 شده است؟ 

آیا مصوبات مجمع عمومی تشکیل شده طی سال مالی ) ب
 . مورد گزارش اجراء شده است

    

آیا می توان اطمینان حاصل نمود، در حدودی که قانون و   148  61
ه اساسنامه شرکت تعیین کرده است، حقوق صاحبان سهام ب

 طور یکسان رعایت شده است؟ 

    

آیا اسناد، مدارک و اطالعات مربوط به شرکت برای انجام هر  149 62
 گونه رسیدگی و بازرسی در اختیار بازرس قرار گرفته است؟ 

    

آیا ممنوعیت خرید سهام شرکت توسط همان شرکت رعایت  198 63
 شده است؟ 

    

ت مدیره صورت دارایی و دیون آیا پس از انقضای سال، هیئ 232 64
شرکت در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و 
صورت سود و زیان را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و 

 روز قبل 20وضع عمومی شرکت طی سال مزبور را ، حداقل 
از تاریخ مجمع عمومی عادی ساالنه، در اختیار بازرس 

    گذاشته است؟
 رعایت این ماده در مورد صورتهای مالی سال کنترل: توضیح

قبل که مجمع آن در سال مورد گزارش تشکیل   می شود 
 . قابل اعمال است
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 و 238 65
140  

آیا یک بیستم سود خالص پس از وضع زیانهای وارده در 
 سنوات قبل، به عنوان اندوخته قانونی منظور شده است؟ 

احتساب اندوخته تا میزان ده درصد سرمایه ثبت  :توضیح
 . استشده الزامی و پس از آن اختیاری 

    

 آیا سود قابل تقسیم به نحو زیر تعیین شده است؟   239 66
سود خالص سال مالی منهای زیانهای سالهای مالی قبل و ”

مبالغ منتقل شده در سال مورد گزارش اندوخته قانونی 
 و سایر اندوخته های اختیاری به عالوه 238مذکور در ماده 

 ده است؟ سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نش

    

 و 240 67
90 

آیا تعیین مبلغی از سود که باید بین صاحبان سهام ) الف
تقسیم شود، پس از تصویب صورتهای مالی و احراز اینکه 
سود قابل تقسیم وجود دارد، توسط مجمع عمومی صورت 

 گرفته است؟ 
ها و میزان سود تقسیم شده متکی به آیا تقسیم اندوخته) ب

 ی است؟ تصویب مجمع عموم
ها، نوع اندوخته مشمول تقسیم در آیا در تقسیم اندوخته) ج

 مصوبه مجمع عمومی به صراحت قید شده است؟   
 . تقسیم اندوخته قانونی ممنوع است: توضیح

آیا در صورت وجود سود قابل تقسیم ، حداقل ده درصد ) د
 از سود ویژه ساالنه بین صاحبان سهام تقسیم شده است؟

د سهام حداکثر ظرف هشت ماه پس از تصمیم آیا سو) هـ
مجمع عمومی راجع به تقسیم سود، به صاحبان سهام 

  پرداخت شده است؟ 

    

آیا بازرس به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت شده  259 68
 است؟ 

    

آیا موضوع ممنوعیت محدود نمودن حق صاحبان سهام در  277 69
دیران شرکت به نحوی از مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه م

انحاء در اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی رعایت شده 
 است؟ 
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 1347چک لیست عمومی رعایت مفاد اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 
 ..........................................................واحد مورد رسیدگی

 
شماره ماده  ردیف  سخ پا

 قانونی 
 سوال 

مورد  خیر بلی
 ندارد

 توضیحات

 : در صورت دولتی بودن واحد مورد رسیدگی 300 70
 آیا مفاد قانون تاسیس و مقررات اساسنامه شرکت -الف

 رعایت شده است؟ 
 آیا موضوعاتی که در قانون تاسیس و یا اساسنامه -ب

آن پیش بینی نشده، طبق اصالحیه قانون تجارت 
 صورت پذیرفته است؟ 

    

 
 


