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 هاي سهامي صحيح است؟ هاي شركت كدام عبارت در خصوص ويژگي . 1

  .شوند هاي اشخاص محسوب مي از جمله شركت . الف  

  .شود شركتي تجاري است كه باعث تاجر شدن سهامدارانش نيز مي . ب  

  .حقوق شركاء بوسيله اوراق قابل معامله، مشخص شده است . ج  

  .شوند كه فعاليت تجاري داشته باشند در صورتي تجاري محسوب مي . د  

 هاي سهامي به كدام يك از موارد زير شباهت دارد؟ نقش مجمع عمومي در شركت به تأبير نويسنده . 2

  .مقننه در يك كشور استشبيه قوه  . ب  .شود عامل اجرايي شركت محسوب مي . الف  

  .مرجع رفع اختالف بين مديران شركت است . د  .شود ناظر بر اعمال مديران شركت محسوب مي . ج  

 انتقال مركز اصلي شركت به محل ديگر در حوزه اختيارات كدام نهاد است؟  . 3

    مجمع عمومي عادي . ب    هيات مديره . الف  

  العاده مجمع عمومي فوق . د    مجمع عمومي موسس . ج  

 كدام مورد درخصوص تابعيت شركت سهامي صحيح است؟ . 4

  .تابع تابعيت شركاء است . الف  

  .باشد تابع محل فعاليت خود مي . ب   

    .هاي سهامي با نام تابع تابعيت شركاء است فقط در شركت . ج  

  .باشد معموالً تابع محل تاسيس خود مي . د  

 هاي سهامي صحيح است؟ وص سهامداران شركتكدام گزينه در خص . 5

    .لزوماً اشخاص حقيقي نيستند . الف  

  .شوند به واسطه خريد و فروش سهام تاجر محسوب مي . ب  

    .هر يك در قبال تمام ديون شركت، متعهدند . ج  

  .هر يك در قبال ديون شركت به اندازه سهام خود از تمام اموال خود، متعهدند . د  

 تعريف اعالميه پذيره نويسي چيست؟  . 6

ها  اند را به اداره ثبت شركت اي است كه بوسيله آن مديران شركت كساني كه در پذيره نويسي شركت كرده اعالميه . الف  

  .كند معرفي مي

  .پيشنهادي از طرف هيات مديره به پذيره نويسان احتمالي براي تعهد سرمايه غير نقدي شركت است . ب  

  .شنهادي از طرف موسسان به پذيره نويسان احتمالي براي تعهد سرمايه شركت استپي . ج  

  .پيشنهادي از طرف هيات مديره به پذيره نويسان احتمالي براي تعهد سرمايه شركت است . د  
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   توان براساس قرارداد بين سهامداران تشريح كرد؟ آيا اساسنامه شركت را مي . 7

  .بله، زيرا اساسنامه توافقي است بين سهامداران در رابطه با اداره شركت . الف  

  .اند بله، زيرا اساسنامه شركت شامل بندهايي است كه براي فعاليت شركت قرارداده شده . ب  

  .توان جزء هيچ يك از عقود معينه مزبور در قانون مدني دانست خير، زيرا اساسنامه شركت را نمي.  ج  

  .باشد زيرا قرارداد نيازمند توافق تمام طرفين است و اساسنامه نيازمند توافق اكثريت ميخير،  . د  

. اند باقي مانده تعهد به پرداخت داده% 30مبلغ هر سهم را به صورت نقدي پرداخت كرده و نسبت به % 70سهامداران يك شركت  . 8

 بايد باشد؟طبق قانون تجارت پرداخت بقيه تعهد صاحبان سهام ظرف چه مدتي 

    سال از تاريخ خريد سهام 1ظرف  . الف  

  .قانون تجارت موعد معيني را پيش بيني نكرده است . ب  

  ماه از تاريخ تشكيل اولين مجمع عمومي 6ظر ف . ج  

  ظرف يك سال از تاريخ تشكيل اولين مجمع عمومي . د  

 كدام گزينه درخصوص سهام بانام صحيح است؟  . 9

  .ونه منافع مربوط به سهام بدون ثبت در دفتر مخصوص اداره ثبت، معتبر نيستانتقال هر گ . الف  

  .نام صاحب سهم بايستي در دفتر مخصوص در اداره ثبت، درج شود . ب  

  .شود نقل بدون ثبت در دفتر سهام شركت، قابل قبول نبوده و اين دفتر دليل مالكيت محسوب مي . ج  

  .باشد هاي انتقال سهام بانام، ظهرنويسي آن مي يكي از راه . د  

 پذير است؟ نام به سهام بانام و بالعكس در چه صورتي امكان تبديل سهام بي . 10

  در هر حالتي امكان پذير است حتي در صورت عدم پيش بيني اين مساله در اساسنامه . الف  

  .اگر اين امر در اساسنامه پيش بيني شده باشد . ب  

  .توان سهام را تبديل به سهام ديگري كرد در هيچ حالتي نمي . ج  

  .نام امكان پذير است درصورت پيش بيني مساله تبديل در اساسنامه، فقط تبديل سهام با نام به سهام بي . د  

 هاي سهامي چيست؟ شرط ايجاد سهام ممتازه درشركت . 11

  .العاده تصويب كند اساسنامه صدور اين سهام را تجويز كند يا مجمع عمومي فوق . فال  

  .توان اين نوع سهام را ايجاد كرد فقط با تجويز صدور اين سهام در اساسنامه مي . ب  

  .اساسنامه صدور اين سهام را تجويز كند يا مجمع عمومي عادي تصويب نمايد . ج  

  .را تجويز كند يا هيات مديره تصميم گيري كنداساسنامه صدور اين سهام  . د  

  

  

  

WWW.20FILE.ORG



 
        

        

        ))))1111((((يكيكيكيك                        
        

        30303030         -- -- -- --        60606060         -- -- -- --        

        ))))2222((((حقوق تجارت حقوق تجارت حقوق تجارت حقوق تجارت         

                        1223040122304012230401223040    ----حقوق حقوق حقوق حقوق         

 -- -- -- --        
        

 6666ازازازاز3333صفحهصفحهصفحهصفحه

 

  

  

 كدام گزينه صحيح است؟  . 12

اي و سهم انتفاعي هر دو اساساً نماينده يك قسمت از سرمايه شركت هستند ولي سهام انتفاعي درصد  سهم سرمايه . الف  

  .دهد بيشتري از نفع شركت را بخود اختصاص مي

م صاحبان سهام حق حضور دارند و به نسبت هر يك سهم، يك حق راي دارند مگر اينكه العاده تما در مجمع عمومي فوق . ب

  .اساسنامه برخالف اين مقرر كرده باشد

  .باشد پرداخت سود قرضه همواره مقدم بر سود سهام مي . ج  

  .توانند از افراد خارج از سهامداران انتخاب شوند مديران شركت سهامي مي . د  

توان در حقوق  در چه صورتي مي. امي براي تعداي از موسسين، سهام موسس در نظر گرفته شده استدر يك شركت سه . 13

 مربوط به سهام موسس اين افراد تغييري ايجاد كرد؟ 

  العاده با تصويب اكثريت مجمع عمومي فوق . الف  

  با تصويب اكثريت صاحبان سهام موسس . ب  

  با تصويب هيات مديره و قبول صاحبان سهم موسس . ج  

  با تصويب مجمع عمومي و قبول صاحبان سهام موسس . د  

 شود؟ هاي قرضه داده مي هاي سهامي اجازه انتشار برگ در چه صورتي به شركت . 14

  .اگر در ترازنامه عمليات آنها منتشر شده باشد . الف  

  العاده و انتشار ترازنامه عمليات آنها با تصويب مجمع عمومي فوق . ب  

  .العاده و در صورتي كه بهاي كليه سهام پرداخته شده باشد با تصويب مجمع عمومي فوق . ج  

  .با انتشار ترازنامه عمليات شركت سهامي و درصورتيكه بهاي كليه سهام پرداخت شده باشد . د  

 يره از وظايف كدام نهاد است؟انتخاب اولين هيات مد . 15

    مجمع عمومي موسس . الف  

  مجمع عمومي عادي . ب  

    العاده مجمع عمومي فوق . ج  

  با پيشنهاد مجمع عمومي موسس و تاييد اداره ثبت محل . د  

 هاي سهامي صحيح است؟ كدام عبارت در خصوص بازرس شركت . 16

  .نند بعد از انقضاء مدت براي يك بار ديگر به اين سمت انتخاب شوندتوا مدت ماموريت بازرسان يك سال است و مي . الف  

  .كند و مدت ماموريت ايشان هم يك سال است تعداد بازرسان را اساسنامه تعيين مي . ب  

  .تعداد بازرسان را قانون تجارت تعيين كرده و مدت ماموريت ايشان هم دو سال است . ج  

  .توانند بعد از انقضاي مدت براي يك بار ديگر به اين سمت انتخاب شوند ت و ميمدت ماموريت بازرسان يك سال اس . د  
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  ؟ نيستداران براي تشكيل جلسات مجمع عمومي، در چه صورتي دعوت كتبي و يا نشر آگهي الزم  در دعوت از سهام . 17

  .در هر حال بايستي دعوت از طريق يكي از روزنامه كثيراالنتشار بعمل آيد . الف  

  .اگر تمام سهامداران خويشاوند يكديگر بوده و دسترسي به ايشان ممكن باشد . ب  

  .اگر تعداد سهامداران از تعدادي كه در قانون تعيين شده، بيشتر نباشند . ج  

  .اگر تمام سهامداران حاضر باشند . د  

 حداقل تعداد برگزاري جلسات مجمع عمومي عادي و مهمترين وظيفه آن چيست؟ . 18

  حداقل هر سال يك بار، تصويب و تاييد عمليات مديران و بازرسان . الف  

  حداقل هر شش ماه يك بار، رسيدگي به گزارش بازرسان از عملكرد هيات مديره . ب  

  حداقل هر سال دو بار، تصويب و تاييد عمليات مديران و بازرسان . ج  

  ران و بازرسانحداقل هر شش ماه يك بار، تصويب و تاييد عمليات مدي . د  

  دهد؟  دركدام شركت، قرارداد شركت بعد از تاسيس شركت اهميت خود را از دست مي . 19

  شركت با مسئوليت محدود . ب    شركت تضامني . الف  

  شركت مختلط غيرسهامي . د    شركت نسبي . ج  

 هاي تجاري چيست؟ عامل تعيين كننده اهليت شركت . 20

  اساسنامه شركت . د  موضوع شركت . ج  شركاء . ب  قانون . الف  

 تعهدات شركت اصوالً محدود به چه عواملي است؟  . 21

  اساسنامه و اراده شركاء . ب  اساسنامه و موضوع شركت . الف  

  موضوع شركت و اختيارات نماينده شركت . د  اختيارات نماينده شركت در حدود اساسنامه . ج  

ميليون تومان  10اند موفق به تاسيس بانكي خصوصي با سرمايه اوليه  ذب كردهگذاراني كه ج شخصي به همراه سرمايه . 22

هزارتومان از سرمايه اوليه را دو سرمايه گذار خارجي و الباقي را اشخاص ايراني مقيم ايران تامين  200ميليون و  4. اند شده

  شود؟  گونه مشخص مياگر مركز اصلي و محل تشكيل بانك فوق در تهران باشد تابعيت آن چ. اند كرده

  .از آنجا كه تابعيت اكثر شركاء ايراني است داراي تابعيت ايران است . الف  

  .باشد از آنجا كه محل تشكيل و مركز اصلي آن در ايران است داراي تابعيت ايران مي . ب  

  .شود حسوب ميدرصد سهام بانك مزبور متعلق به اتباع غيرايراني است، خارجي م 40از آنجا كه بيش از  . ج  

  .شود درصد سهام بانك مزبور متعلق به اتباع ايراني است، ايراني محسوب مي 50از آنجا كه بيش از  . د  

 ؟ آيد مي  پيشدر كدام شركت غير نقد اغلب پرداخت آورده  . 23

  نسبي . د  تضامني . ج  با مسئوليت محدود . ب  مختلط . الف  
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 كدام گزينه صحيح است؟ . 24

هاي سهامي و با مسئوليت محدود شركاء مسئوليتي محدود دارند عضويت در شركت تضامني كه  از آنجا كه در شركت . الف  

  .در آن مسئوليت شركاء نامحدود است برايشان مقدور نيست

امي هاي سهامي و مختلط سه ها اجباري است ليكن تنظيم اساسنامه فقط براي شركت نامه براي كليه شركت تنظيم شركت . ب  

  .اجباري است

  .شود و هر ترتيبي خالف آن بي اثر است الشركه بين شركا تقسيم مي در شركت تضامني منافع به نسبت سهم . ج  

  .اگر شركت تضامني ورشكسته شود طلبكاران شركت در وصول مطالباتشان بر طلبكاران عادي شركا تقدم دارند . د  

عزل مديري كه ضمن شركتنامه شركت تضامني، تعيين شده و چگونگي انتخاب جانشين براي وي و عزل او تعيين نگرديده و  . 25

 شود؟  گيري از سمت خويش ندارد، چگونه ميسر مي خود نيز رغبتي به كناره

  اي شركاء با موافقت اكثريت عددي و سرمايه . ب  با موافقت اكثريت نسبي شركاء . الف  

  با انحالل شركت . د    با حكم دادگاه . ج  

 شود؟  كدام مورد از عوامل انحالل قهري شركت تضامني محسوب مي . 26

  عملي شدن منظوري كه شركت براي آن تشكيل شده . ب  ورشكستگي يا فوت يكي از شركاء . الف  

  تراضي تمام شركاء مبني بر انحالل شركت . د  مشكل شدن انجام موضوع شركت . ج  

 هاي تضامني توسط قانونگذار الزامي دانسته شده است؟  كداميك از امور زير در شركت . 27

  انتخاب بازرس . ب  منظور كرده ذخيره احتياطي . الف  

  ثبت شركتنامه  . د  تعيين مدت مديريت مديران . ج  

 معامالت شركت چند سال است؟ قانون تجارت مدت مرور زمان دعاوي اشخاص ثالث عليه شركاء راجع به  219مطابق ماده  . 28

  يك . د  ده . ج  دو . ب  پنج . الف  

 شوند؟  درصورت ورشكستگي شركت تضامني آيا شركاء اين شركت نيز ورشكسته اعالم مي . 29

بله، در هر صورت دادگاه ضمن اعالم ورشكستگي شركت اگر شركاء اين شركت تاجر باشند ايشان را نيز ورشكسته  . الف  

  .كند اعالم مي

  .ها نخواهد شد خير، در هيج صورتي ورشكستگي شركت تضامني باعث اعالم ورشكستگي شريك اين نوع شركت . ب  

توانند از عهده تعهدات شركت برآيند، ايشان نيز ورشكسته اعالم بله، اگر پس از اعالم ورشكستگي شركت، شركاء ن . ج

  .شوند، هر چند كه تاجر نباشند مي

بله، اگر شركا نتوانند از عهده تعهدات شركت تضامني ورشكسته برآيند، دادگاه حكم ورشكستگي ايشان را هم صادر . د  

  .كند مي
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 ز شركاء باشد كدام گزينه صحيح است؟اگر در اسم شركت با مسئوليت محدود نام يكي ا . 30

  . شود شركت مذكور در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب مي . الف  

  .شريكي كه نامش در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك تضامني را دارد . ب  

  .شود شركت مذكور مطلقا تضامني محسوب مي . ج  

  .شريك فوق حكم شريك ضامن در شركت تضامني را خواهد داشت . د  
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