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  در مورد شرکتهای تازه تاسیس 1347چک لیست رعایت اصالحیه قانون تجارت مصوب سال : موضوع عطف 
 : ....................................................................واحد مورد رسیدگی

 ..........: ..................................................................دوره مالی/سال
 
 

 تعیین این که آیا شرکت مورد رسیدگی هنگام تاسیس اصالحیه قانون تجارت را رعایت کرده است؟ : هدف
این چک لیست ویژه شرکتهای سهامی عام و شرکتهای سهامی خاص تازه تاسیس است و برای سایر شرکتها کاربرد  -1

 . ندارد
. استفاده بوده و تکمیل آن در سالهای بعد ضرورتی ندارداین چک لیست صرفاً برای سال اول تاسیس شرکت قابل  -2

ضمنا در سال اول تاسیس شرکت عالوه بر تکمیل این چک لیست، تکمیل چک لیست عمومی رعایت اصالحیه قانون 
 . تجارت نیز ضروری است

 مربوطه با نشان دهنده عدم رعایت مفاد قانون است که در ستون“ خیر”نشان دهنده رعایت و پاسخ “ بلی”پاسخ  -3
 .  نشان داده  می شود و در مواردی که پاسخ مورد ندارد، عالمت مزبور در ستون مربوطه درج می شودعالمت 

عطف به کاربرگ مربوط . چنانچه در مورد برخی از سواالت مطرح شده در این چک لیست، کاربرگ تهیه شده است -4
 . الزامی است

ی که احتماالً ممکن است به نظر رسیدگی کننده به دالیلی مهم تلقی و سایر موارد“ خیر”ای از پاسخهای خالصه -٥
شود، الزم است برای مالحظه شریک مسئول و درج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در گزارش نکات 

   .ارائه شود عمده 
 

 
  
 

 : ...........................................                     نام شریک مسئول: .............................................                نام مسئول کار
 : ....................................................امضاء و تاریخ: .................................................                                   امضاء و تاریخ
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 1347چک لیست عمومی رعایت اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 
 شرکتهای تازه تاسیس 

 ..........................................................واحد مورد رسیدگی
 

 شماره  ردیف  پاسخ
 ماده قانونی 

 سوال 
مورد  خیر بلی

 ندارد
 توضیحات

ت شده شرکت در زمان تاسیس آیا حداقل مبلغ سرمایه ثب 5 1
در شرکت سهامی عام مبلغ پنج میلیون ریال و در  (

 رعایت شده  )شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال
 است؟ 

    

آیا برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین حداقل  ) الف 6 2
بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و الاقل 

ر حسابی به نام سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را د
شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانکها سپرده 

 نموده اند؟ 
آیا اظهارنامه به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح ) ب

اعالمیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین 
رسیده باشد به اداره ثبت شرکتها تحویل و رسید دریافت 

 شده است؟ 
تی از تعهد موسسین به صورت آیا در صورتی که قسم ) ج

عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان . غیرنقد باشد
بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است 
تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن 

 به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نموده اند؟ 

    

ه با قید تاریخ به آیا در شرکت سهامی عام، طرح اساسنام 7 3
امضای موسسین رسیده و مشتمل بر مطالب مندرج در 

   این ماده می باشد؟

    

آیا اجازه انتشار اعالمیه پذیره نویسی در شرکت سهامی   10 4
  عام توسط مرجع ثبت شرکتها صادر گردیده است؟

    

آیا اعالمیه پذیره نویسی در شرکت سهامی عام توسط  11 5
راید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد موسسین در ج

گیرد، در معرض دید عالقه مندان سهام نزد آن صورت می
 قرار داده شده است؟ 
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 1347چک لیست عمومی رعایت اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 
 شرکتهای تازه تاسیس 

 ........................................واحد مورد رسیدگی 
 

شماره ماده  ردیف  پاسخ 
 قانونی 

 سوال 
مورد  خیر بلی

 ندارد
 توضیحات

آیا ورقه تعهد سهام در شرکت سهامی عام مشتمل بر   13  6
 نکات زیر است؟

  نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت -1
  سرمایه شرکت -2
 شماره و تاریخ اجازه انتشار و اعالمیه پذیره نویسی -3

 آن و مرجع صدور 
 تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ -4

اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداً در 
 . موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود

 نام بانک و شماره حسابی که مبلغ الزم توسط -5
 . پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود

 .  هویت و نشانی کامل پذیره نویس-6
ید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت  ق-7

نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه 
 .  شرکت پرداخت نماید

    

آیا در شرکت سهامی عام، موسسین حداکثر یک ماه   16 7
در صورتی که  (پس از گذشت مهلت پذیره نویسی 

مدت تمدید شده باشد، بعد از انقضای مهلت تمدید 
احراز اینکه  ( تعهدات پذیره نویسان رسیدگی به) شده

تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقالً سی و 
و تعداد سهام هر ) پنج درصد آن پرداخت شده است

یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعالم و مجمع عمومی 
   موسس را دعوت نموده اند؟

 این قانون، در شرکت 82به موجب ماده : توضیح
 خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی سهامی
 . نیست

    

 
 
 
 



 ۴

 
 
 
 
 

 1347چک لیست عمومی رعایت اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 
 شرکتهای تازه تاسیس 

 ........................................واحد مورد رسیدگی 
 

شماره ماده  ردیف  پاسخ 
 قانونی 

 سوال 
مورد  خیر بلی

 ندارد
 توضیحات

 و 74 ، 17  8
108  

 : در شرکت سهامی عام
آیا مجمع عمومی موسس برای رسیدگی و احراز ) الف

پذیره نویسی کلیه سهام و تادیه مبالغ الزم تشکیل 
 شده است؟ 

آیا مجمع عمومی فوق گزارش موسسین و طرح ) ب
 اساسنامه را تصویب نموده است؟ 

 و بازرس یا) هیئت مدیره( آیا اولین مدیران  )ج
بازرسان شرکت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب 

   شده اند؟
و بازرس یا بازرسان کتباً ) هیئت مدیره (آیا مدیران ) د

   قبول سمت نموده اند؟
آیا مجمع عمومی موسس روزنامه کثیر االنتشاری را ) ه

که هر گونه دعوت و اطالعیه بعدی برای سهامداران تا 
 آن منتشر تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در

 خواهد شد، تعیین نموده است؟ 
 

    

آیا برای تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص،   20 9
اظهارنامه به ضمیمه مدارک مذکور در این ماده به 

 مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است؟ 
 

    

آیا در شرکت سهامی خاص ممنوعیت عرضه سهام   21 10
 بهادار یا برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق

توسط بانکها و یا انتشار آگهی و اطالعیه و یا هر نوع 
اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام رعایت شده است؟ در 
غیر این صورت از مقررات مربوط به شرکتهای سهامی 

 عام تبعیت نموده است؟ 
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 1347چک لیست عمومی رعایت اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 
 س شرکتهای تازه تاسی

 ........................................ واحد مورد رسیدگی 
 
 

شماره ماده  ردیف  پاسخ 
 قانونی 

 سوال 
مورد  خیر بلی

 ندارد
 توضیحات

آیا ممنوعیت استفاده از وجوه تادیه شده به نام  22 11
شرکتهای سهامی در شرف تاسیس قبل از به ثبت 

 این قانون 19ه رسیدن آن و یا مورد مذکور در ماد
   رعایت شده است؟

 ماه از 6 در صورتی که شرکت تا 19طبق ماده : توضیح
 این قانون به 6تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 

ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک موسسین یا 
پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن 

ز عدم ثبت ای حاکی اتسلیم شده است، گواهینامه
شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه 
در آن به عمل آمده است، ارسال می دارد تا موسسین 
و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه 

در این صورت هرگونه . پرداختی خود را مسترد دارند
ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد هزینه

 . ده موسسین خواهد بودشده باشد به عه

    

ای از سهامداران آیا در مجمع عمومی موسس عده) الف  75  12
اند که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده

 حضور داشته اند؟ 
در صورتی که در اولین دعوت حد نصاب تعیین  )ب

شده حاصل نشده، آیا حداکثر مجمع موسس تا دو 
الاقل بیست روز قبل از مشروط بر این که  (نوبت دیگر 

انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه 
قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیراالنتشاری که در 
) اعالمیه پذیره نویسی معین شده است، منتشر گردد

 . توسط موسسین دعوت شده اند
آیا در جلسات مجامع عمومی نوبت دوم و سوم، ) ج

ور داشته و تصمیمات حداقل یک سوم سهامداران حض
با اکثریت دوسوم آراء حاضرین در جلسات مزبور اتخاذ 

 شده است؟ 
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 1347چک لیست عمومی رعایت اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 
 شرکتهای تازه تاسیس

 ........................................واحد مورد رسیدگی 
 

شماره ماده  ردیف  پاسخ 
 قانونی 

 سوال 
مورد  خیر بلی

 ندارد
 توضیحات

چنانچه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیرنقد ) الف  76  13
داشته باشند، آیا موسسین قبل از اقدام به دعوت از 
مجمع عمومی موسس، نظر کتبی کارشناس رسمی 
دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیر نقدی 

 ارائه به اخذ و ضمیمه گزارش اقدامات خود برای
  مجمع نموده است؟

چنانچه موسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده ) ب
باشند، آیا توجیه آن جهت ارائه به مجمع موسس 

  ضمیمه گزارش فوق شده است؟

    

های غیرنقد را حداکثر تا میزان آیا مجمع عمومی آورده  78 14
مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری 

 ده است؟ قبول کر

    

های غیرنقد و یا مزایای در صورتی که آورده) الف  79  15
مطالبه شده در مجمع عمومی موسس تصویب نشده، 
آیا دومین جلسه مجمع حداکثر به فاصله یک ماه از 

 جلسه اول تشکیل شده است؟ 
در صورتی که در جلسه دوم آورده های غیرنقد و ) ب

مجمع قرار نگرفته، مزایای مطالبه شده مورد پذیرش 
آیا تعهد صاحبان آورده غیرنقد و مطالبه کنندگان 

 مزایا نسبت به سهام خود باطل اعالم شده است؟ 
در صورت ابطال سهام اشخاص فوق، سایر : توضیح

پذیره نویسان می توانند به جای آنها سهام شرکت را 
 . تعهد و مبالغ الزم را تادیه نمایند

    

در جلسه دوم مجمع عمومی موسس که بر آیا ) الف  80  16
 به منظور رسیدگی به وضع آورده های 79طبق ماده 

غیرنقد و مزایای مطالبه شده تشکیل گردیده، بیش از 
نصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد 

 شده است، حضور داشته اند؟ 
آیا در آگهی دعوت این جلسه، نتیجه جلسه قبل و ) ب

 ه دوم قید شده است؟ دستور جلس

    

آیا کلیه سهام شرکت توسط پذیره نویسان تعهد شده   81 17
 است؟ 

    

 


