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:  عطف

  ........ 

  در خصوص کاهش سرمایه  1347چک لیست رعایت اصالحیه قانون تجارت مصوب سال : موضوع
 :.............................................................واحد مورد رسیدگی

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

 را رعایت 1347تعیین این که آیا واحد مورد رسیدگی در کاهش سرمایه اصالحیه قانون تجارت مصوب سال : هدف
  کرده است؟ 

 
 . این چک لیست ویژه شرکتهای سهامی عام و شرکتهای سهامی خاص است و در خصوص سایر شرکتها کاربرد ندارد -1
 نشان داده      نشان دهنده عدم رعایت قانون است که با عالمت “ خیر”ه رعایت و پاسخ نشان دهند“ بلی”پاسخ  -2

می شود و در صورتی که سوال مطرح شده در واحد مورد رسیدگی موضوعیت ندارد، عالمت مزبور در ستون مربوط 
 . درج می شود

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

و سایر مطالبی که احتماال ممکن است به نظر رسیدگی کننده به دالیلی مهم تلقی “ خیر”خالصه ای از پاسخهای  -4
الزم است برای مالحظه شریک مسئول و درج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در گزارش نکات . شود

 .   عمده مطرح شود
 
 

 
  
 
 
 
 

 : ......................................نام شریک مسئول: .............................................                                      نام مسئول کار
 : ................................................   امضاء و تاریخ: .................................................                                 امضاء و تاریخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢

  در مورد کاهش سرمایه 1347چک لیست رعایت مفاد اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 
 ..........................................................واحد مورد رسیدگی

 
 

 ماده شماره ردیف  پاسخ 
 قانونی 

 سوال 
مورد  خیر بلی

 ندارد
توضیحات

 : در مورد کاهش سرمایه 189 1
آیا تساوی حقوق صاحبان سهام رعایت شده ) الف

 است؟ 
آیا حداقل سرمایه مقرر در  بعد از کاهش سرمایه،) ب

شرکت سهامی عام پنج میلیون  ( این قانون 5ماده 
  )ریال و شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال

 رعایت شده است؟ 
 این 141موضوع ماده  (آیا کاهش اجباری سرمایه ) ج

از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام  ) قانون
 صورت گرفته است؟ 

 آیا کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای  )د
اسمی سهام به نسبت مساوی و رد مبلغ کاهش یافته 

 هر سهم به صاحب آن انجام گرفته است؟ 

    

 آیا پیشنهاد هیئت مدیره راجع به کاهش  )الف 190 2
 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی 45سرمایه حداقل 

 فوق العاده به بازرس تسلیم شده است؟ 
 آیا پیشنهاد هیئت مدیره متضمن توجیه لزوم  )ب

کاهش سرمایه درباره امور شرکت از بدو سال مالی در 
مع عمومی جریان و در صورتی که در آن موقع مج

نسبت به حسابهای سال مالی تصمیم نگرفته باشد، 
حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل است؟ 

    

آیا پیشنهاد هیئت مدیره مورد رسیدگی بازرس ) الف 191 3
قرار گرفته و بازرس نظر خود را طی گزارشی به 

 مجمع عمومی فوق العاده ارائه کرده است؟ 
العاده پس از استماع فوقآیا مجمع عمومی ) ب

گیری نسبت به کاهش سرمایه تصمیم گزارش بازرس،
 نموده است؟ 

    

آیا هیئت مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری  192 4
سرمایه، تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش 
سرمایه حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و 

ط به روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی های مربو
 شرکت در آن نشر می گردد، آگهی کرده است؟ 
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  در مورد کاهش سرمایه 1347چک لیست رعایت مفاد اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 
 ..........................................................واحد مورد رسیدگی

 
شماره ماده  ردیف  پاسخ 

 قانونی 
 سوال 

مورد  خیر بلی
 اردند

توضیحات

چنانچه بستانکارانی که منشاء طلب آنها قبل از تاریخ   195 و 193 5
 بوده و ظرف دو ماه از 192نشر آگهی موضوع ماده 

تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به 
کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کرده باشند، 
در مدت دو ماه مزبور و همچنین در صورتی که 

باشد، آیا تا خاتمه اجرای حکم قطعی اعتراضی شده 
 دادگاه اقدامات کاهش سرمایه متوقف شده است؟ 

    

برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و پرداخت   196 6
مبلغ کاهش یافته هر سهم، آیا مراتب طی اطالعیه 
در روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی های مربوط به 

ده و برای منتشر ش. شرکت در آن نشر می گردد
صاحبان سهام با نام توسط پست سفارشی ارسال 

 شده است؟ 

    

 مورد زیر درج شده 196آیا در اطالعیه موضوع ماده   197 7
 است؟ 

 نام و نشانی مرکز اصلی شرکت ) الف
مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در ) ب

 مورد کاهش سرمایه
 یابد یا مبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش می) ج

 . بهای اسمی هر سهم پس از کاهش
نحوه پرداخت و محل پرداخت و مهلت بازپرداخت ) د

 . مبلغ کاهش یافته هر سهم

    

 


