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 عطف 

....... 

 در خصوص تبدیل شرکت 1347چک لیست رعایت مفاد اصالحیه قانون تجارت مصوب سال : موضوع
 سهامی خاص به سهامی عام  

 :.............................................................واحد مورد رسیدگی
 ..........:...........................................................دوره مالی/سال

 
 

تعیین این که آیا واحد مورد رسیدگی در تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام،  اصالحیه قانون : هدف
  را رعایت کرده است؟ 1347تجارت مصوب سال 

 
عام است و در سایر شرکتها کاربرد این چک لیست ویژه شرکتهای سهامی خاص در مرحله تبدیل به شرکت سهامی  -1

 . ندارد
 نشان داده      نشان دهنده عدم رعایت قانون است که با عالمت “ خیر”نشان دهنده رعایت و پاسخ “ بلی”پاسخ  -2

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

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

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

 .  مطرح شود(...............) عمده 
 
 

 
  
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢

  در مورد تبدیل شرکت سهامی خاص به عام 1347چک لیست رعایت مفاد اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 
 ..........................................................د مورد رسیدگیواح

 
 

شماره ماده  ردیف  پاسخ 
 قانونی 

 سوال 
مورد  خیر بلی

 ندارد
توضیحات

آیا موضوع تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به ) الف  278 1
سهامی عام، در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان 

 تصویب شده است؟ سهام شرکت سهامی خاص 
آیا سرمایه شرکت به حداقل سرمایه تعیین شده ) ب

جهت شرکتهای سهامی عام رسیده یا افزایش داده 
 شده است؟ 

آیا حداقل دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت ) ج
شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع 

 عمومی صاحبان سهام رسیده است؟ 
رعایت مقررات این قانون آیا اساسنامه شرکت با ) د

مطابق با اساسنامه شرکتهای سهامی عام تنظیم یا 
 اصالح شده است؟ 

    

آیا ظرف مدت یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی   279 2
فوق العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب 
نموده، صورتجلسه مزبور همراه با مدارک پیش بینی 

شرکتها تسلیم شده شده در این ماده به مرجع ثبت 
 است؟ 

    

آیا تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام  280 3
 در مرجع ثبت شرکتها ثبت و آگهی شده است؟ 

    

 موارد زیر درج 280آیا در آگهی موضوع ماده ) الف 281 4
 شده است؟ 

  279کلیه موارد پیش بینی شده در ماده  -1
دو قید این مطلب که اساسنامه شرکت و  -2

ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به 
دو سال قبل از اتخاذ تصمیم و همچنین 
صورت دارایی شرکت و اموال منقول و 
غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در 
مرکز شرکت برای مراجعه عالقه مندان آماده 

 . می باشد

    

 
 
 
 



 ٣

  در مورد تبدیل شرکت سهامی خاص به عام1347چک لیست رعایت مفاد اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 
 ..........................................................واحد مورد رسیدگی

 
شماره ماده  ردیف  پاسخ 

 قانونی 
 سوال 

مورد  خیر بلی
 ندارد

توضیحات

آیا آگهی تبدیل شرکت عالوه بر روزنامه ) ب  
رکت در آن درج می کثیراالنتشاری که آگهی های ش

گردد، اقالً در یک روزنامه کثیراالنتشار دیگر نیز آگهی 
 شده است؟ 

    

5 283 ،282 
  292و 

در صورت لزوم به افزایش سرمایه شرکت سهامی 
 : خاص برای تبدیل آن به سهامی عام

چنانچه سهام جدید برای پذیره نویسی عمومی ) الف
عرضه شده آیا قبل از عرضه سهام جدید، طرح اعالمیه 

یره نویسی به مرجع ثبت شرکتها تسلیم و رسید پذ
 ؟ )173موضوع ماده  (دریافت شده است

آیا طرح اعالمیه پذیره نویسی به امضای دارندگان ) ب
امضای مجاز شرکت رسیده و شامل نکات مندرج در 

  است؟ 174ماده 
آیا اجازه انتشار اعالمیه پذیره نویسی سهام جدید، ) ج

 اخذ شده و شماره و تاریخ از طرف مرجع ثبت شرکتها
 مجوز مزبور در اعالمیه پذیره نویسی درج شده است؟

آیا اعالمیه پذیره نویسی عالوه بر روزنامه ) د
کثیراالنتشاری که آگهی های شرکت در آن نشر می 
گردد، حداقل در دو روزنامه کثیراالنتشار دیگر آگهی 
 شده و نیز در بانکی که تعهد سهام در آن به عمل می
آید در معرض دید عالقه مندان قرار گرفته 

 ؟ )177موضوع ماده  (است
آیا در اعالمیه پذیره نویسی قید شده که آخرین ) هـ

ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی در 
نزد مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت جهت 

 ؟ )177موضوع ماده (مراجعه عالقه مندان آماده است 
 

    

 
 
 
 
 
 
 



 ۴

  در مورد تبدیل شرکت سهامی خاص به عام1347چک لیست رعایت مفاد اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 
 ..........................................................واحد مورد رسیدگی

 
شماره ماده  ردیف  پاسخ 

 قانونی 
 سوال 

مورد  خیر بلی
 ندارد

توضیحات

آیا مهلت تعیین شده در اعالمیه پذیره نویسی جهت ) و  
خریداران برای امضای ورقه تعهد سهام و تادیه مبلغی 

موضوع  (که باید پرداخت شود، حداقل دو ماه است 
 ؟ )178ماده 

آیا پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد ) ز
 179خرید سهمی که شامل نکات مندرج در ماده 

 به عمل آمده است؟ قانون باشد، 
پس از پایان مهلت پذیره نویسی ، آیا هیئت مدیره ) ح

ظرف حداکثر یک ماه به تعهد پذیره نویسان رسیدگی 
کرده و تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و 
اعالم نموده و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع 

 ؟ )181موضوع ماده ( ثبت شرکتها اطالع داده است
 در صورتی که تعداد سهام خریداری شده بیش از )ط

میزان افزایش سرمایه باشد آیا دستور استرداد وجه 
سهام اضافه خریداری شده به بانک داده شده است 

 ؟ )181موضوع ماده  (
آیا وجوه مربوط به افزایش سرمایه در حساب ) ی

موضوع ماده ( سپرده مخصوص نگهداری شده است 
 ؟ )184
ال وجوه مربوط به افزایش سرمایه به آیا انتق) ک

حسابهای شرکت ، پس از به ثبت رسیدن افزایش 
 ؟ )184موضوع ماده  (سرمایه انجام شده است

آیا کلیه سهام جدیدی که به ترتیب مذکور در ماده ) ل
  عرضه شده ، تادیه شده است؟ 282

آیا در آگهی مربوط به افزایش سرمایه ، موضوع ) م
 ده است؟ تبدیل نیز قید ش

    

 


