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ناشــــــــرسخن
رشته های  پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله  گرایش هایش،  و  تمام شاخه ها  با  رشته حقوق 
است؛  کرده  جلب  به خود  را  انسانی  علوم  دانشجویان  از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی 
دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون 

به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها 
قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید 

تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
امری  سودمند،  و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی 
دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار 
گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از 

سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی 
روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق بردارد. این 
مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی 
دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع 
یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات درخشان، شایستگی های 

خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



سؤاالت.آزمون.مرحله.1..........................................................................................................................................6
پاسخنامه.آزمون.مرحله.1...................................................................................................................................10
سؤاالت.آزمون.مرحله.2.......................................................................................................................................15
پاسخنامه.آزمون.مرحله.2...................................................................................................................................19
سؤاالت.آزمون.مرحله.3.......................................................................................................................................24
پاسخنامه.آزمون.مرحله.3...................................................................................................................................28
سؤاالت.آزمون.مرحله.4.......................................................................................................................................33
پاسخنامه.آزمون.مرحله.4...................................................................................................................................37
سؤاالت.آزمون.مرحله.5.......................................................................................................................................42
پاسخنامه.آزمون.مرحله.5...................................................................................................................................47
سؤاالت.آزمون.مرحله.6.......................................................................................................................................52
پاسخنامه.آزمون.مرحله.6...................................................................................................................................56
سؤاالت.آزمون.مرحله.7.......................................................................................................................................61
پاسخنامه.آزمون.مرحله.7...................................................................................................................................65
سؤاالت.آزمون.مرحله.8.......................................................................................................................................70
پاسخنامه.آزمون.مرحله.8...................................................................................................................................74
سؤاالت.آزمون.مرحله.9.......................................................................................................................................79
پاسخنامه.آزمون.مرحله.9...................................................................................................................................83
سؤاالت.آزمون.مرحله.10....................................................................................................................................88
پاسخنامه.آزمون.مرحله.10................................................................................................................................92
سؤاالت.آزمون.مرحله.11....................................................................................................................................97
پاسخنامه.آزمون.مرحله.11.............................................................................................................................101
سؤاالت.آزمون.مرحله.12.................................................................................................................................106
پاسخنامه.آزمون.مرحله.12.............................................................................................................................111
سؤاالت.آزمون.مرحله.13.................................................................................................................................115
پاسخنامه.آزمون.مرحله.13.............................................................................................................................119
سؤاالت.آزمون.مرحله.14.................................................................................................................................124
پاسخنامه.آزمون.مرحله.14.............................................................................................................................127
سؤاالت.آزمون.مرحله.15.................................................................................................................................131
پاسخنامه.آزمون.مرحله.15.............................................................................................................................135
سؤاالت.آزمون.مرحله.16.................................................................................................................................140
پاسخنامه.آزمون.مرحله.16.............................................................................................................................144
148.................................................................................................................. سؤاالت.آزمون.مرحله.17.)جامع(
152.............................................................................................................. پاسخنامه.آزمون.مرحله.17.)جامع(
155.................................................................................................................. سؤاالت.آزمون.مرحله.18.)جامع(
159.............................................................................................................. پاسخنامه.آزمون.مرحله.18.)جامع(
163.................................................................................................................. سؤاالت.آزمون.مرحله.19.)جامع(
167.............................................................................................................. پاسخنامه.آزمون.مرحله.19.)جامع(
171.................................................................................................................. سؤاالت.آزمون.مرحله.20.)جامع(
175.............................................................................................................. پاسخنامه.آزمون.مرحله.20.)جامع(

فهرست



مقدمه

در نظام آموزشی کشور، آزمون های سراسری، پلی برای ورود به مقاطع تحصیلی باالتر و معیاری برای 
سنجش نبوغ علمی و فکری دانشجویان به شمار می آیند؛ بنابراین سؤاالت باید به گونه ای باشد که نقاط 
ضعف و قوت علمی و فکری دانشجویان سنجیده شود تا دانشجویان شایسته و توانمند به مقاطع باالتر 
از قبیل نوع  با فضای حاکم بر سؤاالت  نیاز است، دانشجویان  این آزمون ها  یابند. برای موفقیت در  راه 
سؤاالت، میزان سهولت و سختی سؤاالت و سایر مالک های موردنیاز طراحان سؤاالت کنکور آشنایی تام و 
کافی داشته باشند تا از این گذرگاه حساس زندگی خودشان عبور کنند و در رشته مورد عالقه خود ادامه 
تحصیل دهند. برای این مهم، ابتکار آزمون های آزمایشی عالوه بر آشنایی دانشجویان با سؤاالت آزمون های 
سراسری، باعث می شود که دانشجویان به نحو کافی و وافی به ارزیابی علمی خود نیز بپردازند. در واقع، 
آزمون های آزمایشی با شبیه سازی کنکور سراسری مناسب ترین و آسان ترین روش را برای داوطلبان کنکور 
به ارمغان آورده اند تا داوطلبان بتوانند میزان مهارت های خود را در تست زنی و سبک و سیاق سؤاالت 

به طور کامل بسنجند و میزان موفقیت خود را در آزمون های سراسری به نحو چشم گیری باال ببرند.
 چتر دانش از جمله مؤسسات پیشگام در برگزاری آزمون های آزمایشی در دروس حقوقی است؛ از آنجا 
که برای همه داوطلبان کنکور امکان شرکت در آزمون های آزمایشی وجود ندارد؛ چتر دانش مجموعه 
کتاب هایی را با نام »آزمون های آزمایشی« منتشر کرده است. این کتاب ها شامل دروس مختلفی از جمله 
آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا و اصول فقه می شوند که مجموعه 

کامل آن می تواند دانشجویان را در کنکور یاری کند.
 کتاب »آزمون های آزمایشی حقوق تجارت« از جمله کتاب های منتشر شده چتر دانش است که در بیست 
مرحله طراحی شده، هر مرحله شامل 20 سؤال به همراه پاسخنامه است. از این 20 مرحله، 4 مرحله مربوط 
به کلیه مباحث آزمون های جامع و 16 مرحله دیگر مربوط به آزمون های بودجه بندی شده و آزمون های 
طبقه بندی شده  و  تفکیک شده  به صورت  را  درس  هر  در  موجود  مباحث  تمام  آزمون ها  می شود.  تثبیت 
پوشش می دهند. نکته حائز اهمیت در این کتاب، وجود آزمون های تثبیت است که دانشجویان را در تثبیت 

مطالب فرا گرفته شده، کمک می کند و سبب می شود مطالب فرا گرفته شده به آسانی فراموش نشود.
آزمون های بودجه بندی شده کتاب پیِش رو، کلیه مباحث قانون مذکور از جمله، تجار و معامالت تجارت 
دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی، شرکت، تجارتی، برات، فقه طلب، چک، اسناد در وجه حامل، داللی حق 

العمل کاری، قرارداد حمل و نقل و ... را دربرمی گیرد. 
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سؤاالت آزمون مرحله 1

مواد درسی آزمون شماره ی )1(
ماده 1 الی 19 ق.ت

 مباحث: کلیات – تجار و معامالت تجارتی- دفاتر تجارتی.
ماده 335 الی 411 ق.ت

مباحث: داللی- حق العمل کاری- قرارداد حمل و نقل- قائم مقام تجارتی- ضمانت.
ماده 576 الی 600 ق.ت

مباحث: اسم تجارتی- شخصیت حقوقی- مقررات نهایی. 
* قوانین خاص: قانون راجع به دالالن مصوب 1317 - قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاری مصوب 

1386- قانون راجع به ثبت شرکت ها  مصوب 1310 با اصالحات بعدی.

41- در حقوق ایران داللی و بیمه معامالت اموال غیر منقول از مصادیق چه نوع اعمالی است؟

الف(.از.جمله.اعمال.تجارتی.تبعی.محسوب.می.شوند..

ب(.از.جمله.اعمال.تجارتی.ذاتی.محسوب.می.شوند.

ج(.مشمول.عنوان.اعمال.تجارتی.ذاتی.نیستند.

د(.داللی.عمل.تجارتی.ذاتی.و.بیمه.معامالت.اموال.غیرمنقول.عمل.تجارتی.تبعی.محسوب.می.شود.

42- شرکت سهامی آریا وآقای فوالدوند و خانم میرزایی به عنوان مؤسسین و سهامداران مبادرت 

به تأسیس شرکت سهامی خاص فراز تکنولوژی می کنند. بنابراین در صورت ثبت وشروع به فعالیت 

شرکت فرازتکنولو ژی،کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ 

الف(.شرکت.سهامی.آریا،.آقای.فوالدوند.و.خانم.میرزایی.قبل.از.ثبت.و.تشکیل.شرکت.تاجر.نیستند؛.اما.پس.

ازتشکیل.و.ثبت.شرکت.تاجر.محسوب.می.شوند.

ب(.شرکت.سهامی.آریا.تاجرمحسوب.می.شود،.اما.آقای.فوالدوند.و.خانم.میرزایی.تاجر.نیستند..

ج(.پس.از.ثبت.شرکت.فراز.تکنولو.ژی،.شرکت.آریا.و.آقای.فوالدند.تاجر.محسوب.می.شود؛.اما.خانم.میرزایی.

تاجر.نیستند.

تجارتی. تبعًا. فوالدوند. آقای. و. میرزایی. فعالیت.های.خانم. و. تجارتی. ذاتًا. آریا. فعالیت.های.شرکت.سهامی. د(.

محسوب.می.شود.

43- طبق ماده2 قانون تجارت کدام گزینه صحیح است؟

الف(.داللی.بایستی.در.قالب.تصدی.صورت.پذیرد..

ب(.داللی.معامالت.غیرمنقول.بایستی.در.قالب.تصدی.و.سایر.موارد.داللی.نیازی.به.انجام.در.قالب.تصدی.ندارند.

ج(.برای.تجارتی.محسوب.شدن.قرارداد.داللی.و.تاجر.محسوب.شدن.دالل.در.مورد.داللی.اموال.منقول،فروشنده.

کاال.بایستی.قصد.فروش.کاالی.خریداری.شده.را.داشته.باشد..
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د(.گزینه.ب.و.ج.

44- معامالت برواتی مندرج در بند 8 ماده 2 قانون تجارت شامل ........... می باشد. 

..د(.صرفًا.برات ..........ج(.سفته.و.برات. ......ب(.چک.و.برات.. الف(.چک،.سفته،.برات.

45- در کدام یک از گزینه های زیر برای تاجر تلقی شدن شخص عمل باید به شکل مستمر توسط 

شخص انجام پذیرد؟

ب(.خرید.مال.منقول.به.قصد.فروش . . . الف(.صدور.برات..

د(.همه.موارد . . ...... ج(.حمل.و.نقل..

46- کدام یک از موارد ذیل ذاتًا تجارتی نیست؟

. الف(.ساخت.و.فروش.آپارتمان.توسط.شرکت.های.موضوعًا.تجارتی..

ب(.تسهیل.ونقل.و.انتقال.اموال.غیر.منقول.

.. ج(.انجام.عملیات.بانکی.بر.روی.اموال.غیر.منقول..

د(.بیمه.و.داللی.اموال.غیر.منقول.

47- طبق مقررات قانون تجارت، داشتن کدام یک از دفاتر ذیل برای دالل الزامی است؟

ب(.دفتر.دارایی.. . . . . الف(.دفتر.کپیه...

د(.تمام.گزینه.ها.صحیح.است. ج(.دفتر.مخصوص.ثبت.معامالت.)دفتر.ثبت.عملیات.داللی(..

48- تاجری که درآمد ماهانه اش 5 میلیون ریال می باشد، .........

ب(.مطلقًا.کسبه.جز.است.. . الف(.در.هر.حال.کسبه.جز.نیست...

د(.اگر.فعالیتش.خدماتی.باشد،کسبه.جز.است.. ج(.اگر.فعالیتش.تولیدی.باشد،.کسبه.جز.است...

49- نگهداری دفاتر تجارتی از چه زمان و تا چه مدت برای تجار الزامی است؟

.ب(.از.زمان.پایان.سال.مالی.و.تا.10.سال . الف(.از.زمان.آغاز.سال.مالی.و.تا.5.سال.

.د(.از.زمان.پایان.سال.مالی.و.تا.5.سال . ج(.از.زمان.آغاز.سال.مالی.و.تا.10.سال.

50- در چه صورت مدیر عامل شرکت تجارتی یا یکی از اعضای هیأت مدیره آن تاجر تلقی می شوند؟

الف(.در.هیچ.فرضی.تاجر.نیستند.

ب(.تنها.در.شرکت.های.سهامی.و.در.صورتی.که.خود.شخصًا.مبادرت.به.تجارت.بنماید.

ج(.در.صورتیکه.فرد.شخصًا..مشغول.انجام.فعالیت.تجارتی.در.قالب.شغل.باشد.

د(.در.صورتیکه.ایشان.شخصًا.مبادرت.به.فعالیت.تجارتی.نموده.و.آن.را.شغل.خویش.قراردهند؛.به.شرط.اینکه.

در.رقابت.با.شرکتی.که.در.آن.مدیرعامل.یا.عضو.هیأت.مدیره.هستند،.نباشد..

51- قرارداد داللی عقدی است که ....

..... . الف(.از.سوی.طرفین.الزم.االجرا.و.جایز.می.باشد..

.ب(.از.سوی.طرفین.الزم.االجرا.نبوده.و.حق.فسخ.آن.را.دارند..

...... ج(.از.سوی.طرفین.الزم.االجرا..و.عقدی.الزم.می.باشد..

د(.از.سوی.دالل.الزم.و.از.سوی.آمر.جائز.می.باشد..
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52- در قراردادی بیعی که بین طرفین و به واسطه دالل منعقد گردیده، شرط شده است که در صورت 

افزایش قیمت مورد معامله ظرف یکماه عقد خود به خود منفسخ شود. در این فرض در صورتی که 

پرداخت ثمن توسط خریدار بر اساس دو فقره سفته باشد، دالل از چه زمانی مستحق اجرت داللی است؟

الف(.دالل.از.زمان.حصول.معلق.علیه.مستحق.دریافت.اجرت.است.

ب(.دالل.از.زمان.سررسید.و.پرداخت.اولین.سفته.از.جانب.خریدار.مستحق.اجرت.است.

ج(.دالل.از.زمان.سررسید.و.پرداخت.دومین.سفته.از.جانب.خریدار.مستحق.اجرت.است.

د(.دالل.به.محض.انعقاد.معامله.مستحق.دریافت.اجرت.است..

53- حق العمل کار در مقابل آمر ............. و در مقابل طرف قرارداد ............. محسوب می گردد.

.د(.اصیل-.اصیل . ......ج(.وکیل-.اصیل. ..ب(.اصیل-.وکیل. الف(.وکیل-.نماینده.آمر.

54- در صورتی که صد دستگاه خودرو از سایپا تحویل متصدی حمل )ایران ترابر( شده و شرط عدم 

امکان واگذاری به متصدی دیگر نیز در قرارداد ذکر گردیده است. با وجود این، شرکت حمل کاالی 

تلف می شود.  نزد متصدی دوم  کاال  و  به متصدی دیگری جهت حمل می سپارد  را  کاال  ترابر،  ایران 

بنابراین، شرکت ایران خودرو برای جبران غرامت خود به چه صورت حق رجوع به متصدیان دارد؟

الف(.صرفًا.به.متصدی.اول،.به.دلیل.رابطه.قراردادی.وتخلف.وی.از.شرط.عدم.انتقال،.حق.رجوع.دارد.

ب(.مسئولیت.ضم.ذمه.به.ذمه.طولی.برای.متصدیان.متصور.است..لذا.شرکت.ایران.خودرو.اول.به.متصدی.

اول.)ایران.ترابر(.به.واسطه.مسئولیت.قراردای.و.در.صورت.عدم.پراخت.حق.مراجعه.به.متصدی.دوم.از.باب.

مسئولیت.مدنی.را.خواهد.داشت..

از.دو. به.هرکدام. ایران.خودرو. بوده.و.شرکت. برای.متصدیان.متصور. به.ذمه.عرضی. ج(.مسئولیت.ضم.ذمه.

متصدی.که.بخواهد.حق.مراجعه.دارد..

د(.در.صورت.اثبات.تقصیر.به.هر.کدام.یک.از.متصدیان.که.تلف.منتسب.به.اوست،.به.شرط.اینکه.متصدی.

نتواند.قوه.قاهره.را.اثبات.کند.دارا.می.باشد..

55- در صورتیکه کاالیی برای حمل به متصدی حمل تحویل و توسط وی به مرسل الیه تحویل داده 

شده باشد و کاال دارای خسارات پنهانی باشد، مرسل الیه ظرف چه مدتی برای اطالع به متصدی حمل  

فرصت دارد؟

ب(.1.سال.از.زمان.تحویل.گرفتن.کاال . الف(.8.روز.از.زمان.تحویل.گرفتن.کاال..

د(.بایستی.فوراً.اطالع.دهد.. . ج(.1.ماه.از.زمان.تحویل.گرفتن.کاال.

56- کدامیک از گزینه های زیراز تفاوت های عقد قائم مقام تجارتی با عقد وکالت است؟

الف(..در.صورت.فوت.رئیس.تجارتخانه.و.در.فرضی.که.شخص.حقیقی.باشد.قائم.مقام.تجارتی.منعزل.نیست.

ب(.اصواًل.عقد.وکالت.در.امور.جزیی.ولی.قرارداد.قائم.مقامی.عبارت.است.از.اعطای.نیابت.به.طور.کلی.

ج(.در.عقد.وکالت.در.صورت.تعدد.وکیل.اصل.بر.اجتماع.است؛.ولی.در.عقد.قائم.مقامی.در.قبال.اشخاص.ثالث.

اصل.بر.انفراد.است،.مگر.اینکه.خالف.آن.به.ثبت.رسیده.و.اعالن.شده.باشد..

د(.همه.گزینه.ها.صحیح.است.
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57- تفاوت ضمانت حقوق تجارت با ضمانت حقوق مدنی در چیست؟

الف(.ضمانت.در.حقوق.مدنی.عقدی.تبعی.است؛.ولی.در.حقوق.تجارت.تبعی.نیست.

ب(.در.حقوق.مدنی.در.صورت.استنکاف.دائن.از.دریافت.بدهی.ضامن.خود.به.خود.بری.نمی.شود؛.ولی.در.حقوق.

تجارت.در.صورت.استنکاف.دائن.از.دریافت.بدهی.ضامن.به.خودی.خود.بری.می.شود.

ج(.امکان.درج.مسئولیت.تضامنی.)عرضی(.در.عقد.ضمانت.حقوق.مدنی.وجود.ندارد؛.در.حالی.که.در.ضمانت.

حقوق.امکان.درج.مسئولیت.تضامنی.طولی.و.عرضی..برای.ضامن.و.مضمون.عنه.توافق.نمود..

د(.در.ضمانت.حقوق.مدنی.جهت.انعقاد.عقد.نیاز.به.رضایت.مضمون.عنه.نیست؛.در.حالی.که.در.ضمانت.حقوق.

تجارت.رضایت.مضمون.عنه.شرط.است.

58- مدت اعتبار اسم تجارتی و گواهی اختراع و عالمت تجارتی به ترتیب .......... می باشد. 

ب(.ده.سال-.بیست.سال-.پنج.سال . الف(..پنج.سال-.ده.سال-.بیست.سال.

د(.ده.سال-.پنج.سال-.بیست.سال . ج(.پنج.سال-.بیست.سال-.ده.سال..

59- در خصوص شخصیت های حقوقی در نظام حقوقی ایران می توان گفت: ......

الف(.همه.آنها.از.زمان.ثبت.دارای.شخصیت.حقوقی.م..شوند.

ب(.بعضی.از.آن.ها.از.زمان.ثبت.و.بعضی.از.زمان.تشکیل.دارای.شخصیت.حقوقی.می.شوند.

ج(.تمامی.آنها.از.زمان.تشکیل.دارای.شخصیت.حقوقی.می.شوند.

د(.مؤسسات.غیرتجاری.از.زمان.ثبت.و.شرکت.های.تجارتی.از.زمان.تشکیل.دارای.شخصیت.می.شوند.

60- در حقوق ایران جهت تعیین تابعیت اشخاص حقوقی .....

الف(.صرفًا.از.معیار.اقامتگاه.استفاده.شده.است..

ب(.از.معیار.اقامتگاه.و.کنترل.استفاده.شده.است..

ج(.اصل.بر.مالک.اقامتگاه.است؛.مگر.در.موارد.خاصی.که.از.معیار.کنترل.استفاده.گردیده.است..

د(.گزینه.های.ب.و.ج.هر.دو.صحیح.است.
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.1- گزینه ب صحیح است..)سخت(.ماده.4.قانون.تجارت.معامالت.اموال.غیر.منقول.به.هیچ.وجه.تجارتی.

محسوب.نمی.شود.و.براساس.بند.1.ماده.2.قانون.فوق.نیز.خرید.یا.تحصیل.اموال.منقول.به.قصد.فروش.یا.اجاره.

عملی.ذاتًا.تجارتی.است..پس.به.این.نتیجه.می.رسیم.که.معامالت.اموال.غیر.منقول.تجارتی.نیست..باید.توجه.

داشت.که.فرض.سؤال.مطروحه.از.خوِد.معاملۀ.غیرمنقول.خارج.است:.توضیح.اینکه،.ماده.4.قانون.تجارت.مربوط.

به.نفس.معامالت.غیرمنقول.است.یعنی.معامله.بین.خریدار.و.فروشنده.مال.غیر.منقول.تجارتی.محسوب.نیست،.

اّما.داللی.این.نوع.معامالت.یا.حق.العمل.کاری.در.معامالت.غیرمنقول.عمل.ذاتا..تجارتی.به.حساب.می.آیند..لذا.

فرض.این.سؤال.که.مربوط.به.بیمه.یا.داللی.معامالت.غیرمنقول.است.به.موجب.بند.3.و.9.ماده.2.و.ماده.335.

قانون.تجارت.جزءعملیات.تجارتی.ذاتی.شمارش.شده.اند..

2- گزینه ب صحیح است..)سخت(.طبق.بند.3.ماده.3..قانون.تجارت،.کلیه.معامالتی.که.اجزاء.یا.خدمه.

یا.شاگرد.برای.امور.تجارتی.ارباب.خود.می.نماید،.تبعًا.تجارتی.محسوب.می.شود.و.خود.اصیل.را.تاجر.می.نماید..

همچنین.از.آنجایی.که.مطابق.قواعد.عمومی.عقد.وکالت.و.مقررات.نمایندگی،چنانچه.وکیل.برای.اصیل.اموری.را.

انجام.دهد،.این.امور.به.حساب.و.نام.اصیل.انجام.می.شود.و.قانونًا.آثار.آن.نیز.متوجه.اوست،.در.خصوص.مدیران.و.

مؤسسین.و.سهامداران.وشرکای.شرکت.های.تجارتی.نیز.همین.قاعده.حاکم.بوده.و.صرف.سهامدار.بودن.یا.مدیر.

بودن.منجر.به.تاجر.شناخته.شدن.شخص.نمی.شود..بنابراین.در.سؤال.فوق.شرکت.آریا.با.توجه.به.ماده.2.الیحه.

قانونی.اصالح.قسمتی.از.قانون.تجارت.سال.1347،.تاجر.است؛.اما.آقای.فوالدوند.و.خانم.میرزایی.به.صرف.مؤسس.

بودن.یا.سهامدار.یودن.در.شرکت.جدید.تاجر.محسوب.نمی.گردند..

3- گزینه ب صحیح است..توضیح.اینکه.معامالت.مندرج.در.ماده.2.قانون.تجارت،.به.عملیاتی.که.باید.توسط.

مؤسسات.)تصدی.گری(.انجام.شود.تا.تجاری.محسوب.شوند.و.عملیاتی.که.تجارتی.محسوب.شدن.آنها.نیازی.به.

انجام.این.عملیات.به.وسیلۀ.مؤسسات.نیست،.قابل.تقسیم.است..بنابراین،.در.خصوص.سؤال.فوق،.براساس.فراز.

نخست.بند.3.ماده.2.قانون.تجارت،.داللی.به.طور.کلی.مانند.حق.العمل.کاری.و.عاملی.نیازی.به.انجام.آن.توسط.

مؤسسه.و.در.قالب.تصدی.گری.ندارد؛.اما.به.موجب.فراز.دوم.بند3.ماده.2،.تسهیل.معاالت.ملکی..که.خود.نوعی.

داللی.است،.نیاز.به.تصدی.دارد..در.نهایت،.داللی.معامالت.ملکی.نیاز.به.تصدی.دارد،.ولی.علی.االصول.داللی.در.

سایر.زمینه.ها.نیازمند.تصدی.نیست.

4- گزینه د صحیح است..)ساده(.توضیح.اینکه.اولین.و.قدیمی.ترین.سند.تجارتی.مورد.استفاده.تجار.برات.

است.و.به.جهت.سابقه.و.اهمیت.مبنایی.آن.در.ایجاد.و.توسعه.سایر.اسناد.تجارتی.قانون.گذار.علی.رغم.وسیله..

پرداخت.بودن،.این.سند.را.در.حکم.اسناد.تجارتی.ذاتی.قرار.داده.است..همچنین.طبق.نظر.اکثریت.بایستی.بند.8.

ماده.دو.را.به.نحو.مضیق..تفسیر.و.سفته.و.چک.را.از.شمول.آن.خارج.نمود..بهمین.مناسبت.استفاده.از.برات.ذاتًا.

تجارتی.است.اما.استفاده.از.چک.و.سفته.عمل.تجارتی.نیست.مگر.اینکه.توسط.تاجر.مورد.استفاده.قرار.گیرند.که.

در.این.فرض.نیز.تجارتی.ذاتی.محسوب.نگشته.و.صرفًا.عمل.تجارتی.تبعی.خواهندبود...

5- گزینه د صحیح است..)سخت(.صورت.سؤال.مربوط.به.ماده.1.قانون.تجارت.و.مالک.شناسایی.شخص.
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تاجر.است.و.نه.انواع.عملیات.تجارتی..در.واقع.بدون.توجه.به.نوع.فعالیت.تجارتی.برای.اینکه.شخصی.تاجر.تلقی.

شود،.بایستی.فعالیت.تجارتی.مذکور.را.در.قالب.شغل.که.عبارت.است.از.فعالیت.مستمر.انجام.دهد..مفهوم.مشابه.

دیگری.تحت.عنوان.فعالیت.های.تجارتی.ذاتی.بنگاهی.موضوع.ماده.2.قانون.تجارت.وجود.دارد.که.مربوط.به.خوِد.

فعالیت.است.و.ربطی.به.تاجر.یا.غیر.تاجر.نداشته.و.عالوه.بر.مستمر.بودن.نیاز.به.اختصاص.محل.و.بنگاه..نیز.دارند..

صورت.سؤال.فوق.در.صدد.بیان.این.موارد.نیست؛.بلکه.بدنبال.مالک.شناسایی.شخص.تاجر.است.که.در.هر.فرضی.

نیاز.به.انجام.فعالیت.های.تجارتی.)اعم.از.بنگاهی.و.غیر.بنگاهی(.در.قالب.شغل.)استمرار(..دارد.تا.وی.طبق.ماده.

1.قانون.تجارت.تاجر.تلقی.شود..لذا.دقت.در.این.نکته..در.آزمون.ها.بسیار.کلیدی.است..که.تجاری.محسوب.شدن.

عملی.مالزمه.ای.با.تاجر.محسوب.شدن.فاعل.آن.ندارد.و.در.صورتی.یک.شخص.تاجر.محسوب.می.شود.که.معامالت.

مذکور.در.ماده.2.قانون.تجارت.را.به.طور.مستمر.انجام.دهد.)ماده.1.همان.قانون(.به.عنوان.مثال،.براساس.بند.8.

ماده.2.قانون.تجارت،.صدور.برات.ولو.به.طور.اتفاقی.و.به.وسیلۀ.تاجر.نیز.عمل.تجاری.محسوب.می.شود،.اما.تکرار.

عمل.صدور.برات.منجر.به.تاجر.شمردن.صادرکنندۀ.آن.می.گردد..

6- گزینه ب صحیح است..)متوسط(.توضیح.اینکه.طبق.نص.صریح.ماده.4.قانون.تجارت.مصوب.1311.

معامالت.غیر.منقول.به.هیچ.وجه.تجارتی.محسوب.نمی.گردند..اما.انجام.عملیات.فرعی.تجاری.بر.روی.آن.ها.مانند.

عملیات.بانکی.وبیمه.تجارتی.است..از.دیگر.سو.طبق.ماده.5.قانون.تملک.آپارتمان.ها.انواع.شرکت.های.موضوع.

20.قانون.تجارت.که.به.قصد.ساختمان.خانه،.آپارتمان.و.محل.کسب.به.منظور.سکونت.یا.پیشه.یا.اجاره.یا.فروش.

تشکیل.شود.از.انجام.سایر.معامالت.بازرگانی.ممنوعند..لذا.این.مورد.استثنای.وارده.بر.تجارتی.بودن.معامالت.غیر.

منقول.تلقی.شده.است..با.این.توضیحات.گزینه.الف،.ج،.د.ذاتًا.تجارتی.هستند..اما.اگرچه.طبق.بند.3.ماده.2.قانون.

تجارت.تسهیل.اموال.غیر.منقول.ذاتاً.تجارتی.است.اما.نقل.و.انتقال.آن.به.هیچ.وجه.تجارتی.نیست.لذا.نیمه.دوم.

گزینه.ب.نادرست.بوده.و.پاسخ.سؤال.نیز.همین.گزینه.است...

7- گزینه د صحیح است..)متوسط(.طبق.ماده.6.قانون.تجارت.هر.تاجری.به.استثنای.کسبه.جزء.مکلف.است.

دفاتر.ذیل.یا.دفاتر.دیگری.را.که.وزارت.عدلیه.به.موجب.نظام.نامه.قائم.مقام.این.دفاتر.قرار.میدهد.داشته.باشد.که.

این.دفاتر.عبارتند.از.دفتر.روزنامه،.دفتر.کل،.دفتر.دارایی،.دفتر.کپیه.با.این.توضیحات.گزینه.الف.و.ب.جز.دفاتر.

الزامی.هستند.همچنین.به.موجب.ماده.356.دالل.به.عنوان.تاجر.عالوه.بر.دفاتر.فوق.الذکر.بایستی.دفتر.مخصوصی.

داشته.و.کلیه.معامالتی.را.که.به.داللی.او.انجام.گرفته.در.آن.درج.و.اسامی.متعاملین.و.مل.موضوع.معامله.و.نوع.

معامله.و.شرایط.معامله.اعم.از.حال.و.موجل.بودن..عوضین.و.امضاء.طرفین.عقد.را.در.آن.درج.نماید.الزم.به.ذکر.

است.که.ماده.356.قانون.تجارت.به.موجب.ماده.13.آیین.نامه.مواد.3.و.11.قانون.دالالن.)مصوب.1319/05/21.

با.اصالحات.بعدی.نسخ.گردیده.است.و.در.ماده.12.این.آیین.نامه.به.دفتر.ثبت.عملیات.داللی.اشاره.شده.است.

با.این.توضیحات.گزینه.ج..نیز.جز.دفاتر.الزامی.برای.شخص.داللی.است.پس.پاسخ.صحیح.گزینه.»د«.می.باشد..

8- گزینه ج صحیح است..)سخت(.طبق.نظامنامه.ماده.19.قانون.تجارت.مصوب.قوه.قضاییه.مورخ.1380.

افراد.ذیل.با.دارا.بودن.شرایط.ذیل.کسبه.جزء.محسوب.می.شوند:.اول.کسانی.که.فعالیت.تولیدی.دارند.به.شرط.

اینکه.درآمد.ساالنه.شان.از.یک.صد.میلیون.ریال.)ده.میلیون.تومان(.تجاوز.نکند..دوم.کسانی.که.ارائه.خدمات.

انجام.می.دهند.به.شرطی.که.درآمد.ساالنه.شان.از.پنجاه.میلیون.ریال.)پنج.میلیون.تومان(.تجاوز.نکند..با.این.
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توضیح،.با.دقت.در.متن.نظامنامه.که.مالک.را.درآمد.ساالنه.قرار.داده.است.و.دقت.در.متن.سؤال.که.به.درآمد.

ماهانه.اشاره.مینماید.برای.رسیدن.به.پاسخ.صحیح.بایستی.درآمد.ماهانه.را.ضربدر.دوازده.بنماییم.تا.به.درآمد.

ساالنه.برسیم..که.پنج.میلیون.ریال.)پانصد.هزار.تومان.ضربدر.12.معادل.است.با.6.میلیون.تومان.یا.60.میلیون.

از.پنجاه. ریال..حال.بر.این.اساس.چنانچه.شخص.کار.خدماتی.بنماید.کسبه.جز.نیست.چراکه.درآمدش.بیش.

میلیون.ریال.است.ولی.چنانچه.کار.تولیدی.انجام.دهد.کسبه.جز.محسوب.می.گردد.چراکه.درآمدش.کمتر.از.ده.

میلیون.ریال.است..با.این.توضیحات.پاسخ.صحیح.گزینه.ج.می.باشد..گزینه.د.غلط.و.گزینه.الف.و.ب.نیز.چون.به.

نحو.مطلق.بیان.شده.اند.و.قایل.به.تفکیک.نشده.اند.نادرست.هستند...

9- گزینه ب صحیح است..)ساده(.طبق.ماده.13.قانون.تجارت.کلیه.معامالت.و.صادرات.و.واردات.در.دفاتر.

مذکوره.تجارتی.باید.به.ترتیب.تاریخ.در.صفحات.مخصوصه.نوشته.شود-.تراشیدن.و.حک.کردن.و.هم.چنین.جای.

سفید.گذاشتن.بیش.از.آن.چه.در.دفتر.نویسی.معمول.است.و.در.حاشیه.و.بین.سوطر.نوشتن.ممنوع.است.و.تاجر.

بایستی.تمام.آن.دفاتر.را.از.ختم.هر.سال.مالی.تا.ده.سال.نگاه.دارد..این.بدان.معنا.است.که.تاجری.الزامی.بیش.از.

ده.سال.جهت.نگهداری.دفاتر.ندارد،.اما.می.تواند.تا.هر.موقع.که.خواست.این.دفاتر.را.نگهداری.نماید..

10- گزینه ج صحیح است..)متوسط(.طبق.بند.3.ماده.3..قانون.تجارت.کلیه.معامالتی.که.اجزاء.یا.خدمه.یا.

شاگرد.برای.امور.تجارتی.ارباب.خود.مینماید،.تبعًا.تجارتی.بوده.و.خود.تاجر.)اصیل(.را.تاجر.می.نماید؛.نه.نمایندگان.

وی.را..همچنین.طبق.قواعد.عمومی.عقد.وکالت.و.مقررات.نمایندگی.در.صورتی.که.وکیل.برای.اصیل.اموری.

را.انجام.دهد.این.امور.متوجه.شخص.اصیل.بوده.و.آثار.آن.نیز.متوجه.اوست.در.خصوص.مدیران.و.موسسین.و.

سهامداران.و.شرکای.شرکت.های.تجارتی.نیز.همین.قاعده.حاکم.بوده.و.صرف.سهامدار.بودن.و.یا.مدیر.بودن.منجر.

به.تاجر.شناخته.شدن.شخص.نمی.گردد..اساسًا.شخصیت.حقوقی.شرکت.از.سهامداران.و.مدیران.مستقل.بوده.و.

آثار.تاجر.بودن.صرفًا.متوجه.خود.شرکت.است..در.سؤال.فوق.نیز.صرف.مدیریت.و.یا.مدیر.عاملی.در.شرکت.منجر.

به.تاجر.شناشخته.شدن.ایشان.نمی.گردد؛.اگرچه.ممکن.است.مسئولیت.های.برای.ایشان.به.همراه.داشته.باشد..

لذا.چنانچه.بخواهیم.مدیران.شرکت.ها.را.تاجر.محسوب.نماییم.مستلزم.این.مهم.است.که.ایشان.به.نام.و.حساب.

خودشان.مبادرت.به.فعالیت.تجارتی.در.غالب.شغل.بنمایند.تا.ایشان.را.نیز.تاجر.تلقی.کنیم..

11- گزینه الف صحیح است..)ساده(.طبق.335.قانون.تجارت.قرارداد.داللی.اصواًل.تابع.مقررات.راجع.به.

وکالت.است.مگر.در.مواردی.که.تکلیف.آن.در.قانون.تجارت.تعیین.شده.باشد..با.مداقه.در.مقررات.و.مواد.مربوط.

به.داللی.در.قانون.تجارت.متوجه.سکوت.قانون.گذار.نسبت.به.الزم.یا.جایز.بودن.این.قرارداد.می.گردیم.و.نهایتًا.با.

توجه.به.سکوت.مقنن.طبق.صریح.ماده.335.به.مقررات.عقد.وکالت.مندرج.در.قانون.مدنی.مراجعه.می.کنیم.و.با.

توجه.به.جایز.بودن.عقد.وکالت،.به.این.نتیجه.می.رسیم.که.قرارداد.داللی.نیز.از.سوی.هر.دو.طرف.جایز.است.و.از.

جمله.عقودی.که.از.یک.طرف.جایز.و.از.طرف.دیگر.الزم.می.باشد.و.مثل.عقد.رهن.که.از.سوی.راهن.)بدهکار-.رهن.

دهنده(.الزم،.ولی.از.سوی.مرتهن.)طلبکار-.رهن.گیرنده(.جایز.است،.نمی.باشد..

12- گزینه د صحیح است..)سخت(.طبق.جمع.بین.مواد.348.و.352.قانون.جارت.در.خصوص.حق.الزحمه.

دالل.اصواًل.دالل.از.زمان.انعقاد.معامله.مستحق.اجرت.می.گردد.و.فسخ.یا.اقاله.یا.شرط.فاسخ.بعدی.و.انحالل.عقد.

بموجب.این.موارد.منجر.به.از.بین.رفتن.حق.دالل.نمی.گردند..همچنین.موجل.بودن.معامله.و.پرداخت.ثمن.به.
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شکل.قسطی.و.نسیه.نیز.منافی.حق.مطالبه.اجرت.توسط.دالل.از.زمان.انعقاد.معامله.نیست..تنها.استثنایی.که.بر.

مقرره.فوق.وارد.گردیده.است.ماده.350.است.که.اشاره.میدارد.چنانچه.معامله.معلق.باشد.)یعنی.منعقد.شده.ولی.

آثار.آن.هنوز.مترتب.نشده(.دالل.از.زمان.حصول.معلق.علیه.مستحق.اجرت.داللی.است..که.در.این.سؤال.معامله.

فوق.الذکر.معلق.نبوده.بلکه.صرفًا.دارای.شرط.فاسخی.است.و.شرط.فاسخ.با.معامله.معلق.تفاوت.دارند..در.واقع.

ماده.348.قانون.تجارت،.شرط.استحقاق.حق.داللی.را.وساطت.در.انعقاد.معامله.منجز.و.محقق.می.داند،.لذا.چنانچه.

معامله.مشروط.به.شرط.تعلیقی.باشد،.براساس.ماده.350.قانون.فوق،.از.زمان.حصول.معلق.علیه.استحقاق.حق.

داللی.را.دارد.باید.توجه.داشت.که.در.سؤال.مطروحه،.معامله.به.نحو.منجز.منعقد.شده.است؛.

13- گزینه ج صحیح است..)ساده(.طبق.تعریف.مندرج.در.ماده.357.قانون.تجارت.حق.العمل.کار.کسی.

است.که.به.اسم.خود،.ولی.به.حساب.دیگری.)آمر(.معامالتی.کرده.و.در.مقابل.حق.العملی.دریافت.می.کند..قطعًا.

حق.العمل.کار.نماینده.آمر.بوده.و.طبق.عمومات.عقد.وکالت.و.با.توجه.به.اینکه.آمر.خود.وی.را.مأمور.کرده،.در.

مقابل.آمر.وکیل.محسوب.می.شود..با.وجود.این،.حق.العمل.کار.در.قبال.شخص.ثالِث.طرف.معامله،.چون.حق.العمل.

کار.بنام.خود.معامله.می.کند.و.طرف.قراردادی.وی.را.می.شناسد؛.نه.آمر.را..لذا.در.مقابل.طرف.قراردادی.اصیل.

محسوب.شده.و.طرف.قراردادی.می.تواند.انجام.تعهدات.را.از.او.مطالبه.نماید..

14- گزینه ب صحیح است..)متوسط(.طبق.ماده.388.قانون.تجارت.متصدی.حمل.و.نقل.مسئول.حوادث.و.

تقصیراتی.است.که.در.مدت.حمل.و.نقل.واقع.شده.اعم.از.اینکه.خود.مباشرت.به.حمل.کرده.و.یا.حمل.و.نقل.کننده.

دیگری.را.مامور.کرده.باشد..بدیهی.است.که.در.صورت.اخیر.حق.رجوع.او.به.متصدی.حمل.و.نقلی.که.از.جانب.

او.مامور.شده.محفوظ.است..این.ماده.صرفًا.به.امکان.مراجعه.ارسال.کننده.به.متصدی.اول.اشاره.دارد.و.اصطالحًا.

اثبات.شی.نفی.ماادا.نمیکند.یعنی.ماده.مذکور.نسبت.به.امکان.مراجعه.به.متصدی.دوم.و.با.واسطه.سکوت.نموده.

است.که.طبق.رویه.و.عرف.بازار.حمل.و.نقل.و.نظریه.صاحبنظران.حقوق.تجارت.و.رویه.قضایی.ارسال.کننده.هم.

عالوه.بر.متصدی.اول.امکان.مراجعه.به.متصدی.دوم.بواسطه.اینکه.تلف.نزد.وی.روی.داده.است.را.دارا.می.باشد..

15- گزینه الف صحیح است..)متوسط(.طبق.ماده.391..قانون.تجارت.متصدی.حمل.مسئول.آواری.غیر.

ظاهر.نیز.خواهد.بود.در.صورتی.که.مرسل.الیه.آن.آورای.را.در.مدتی.که.مطابق.اوضاع.و.احوال.رسیدگی.به.مال.

التجاره.ممکن.بود.به.عمل.آید.و.یا.بایستی.به.عمل.آمده.باشد.مشاهده.کرده.و.فوراً.پس.از.مشاهده.به.متصدی.

حمل.و.نقل.اطالع.دهد،.در.هر.حال.این.اطالع.باید.در.نهایت.تا.هشت.روز.بعد.از.تحویل.گرفتن.مال.التجاره.داده.

شود..الزم.به.ذکر.است.اشاره.گردد.که.این.مقرره.به.لحاظ.رعایت.مصلحت.سرعت.در.حقوق.تجارت.وضع.گردیده.

است..

16- گزینه د صحیح است..)سخت(.طبق.ماده.400.با.فوت.یا.حجر.رئیس.تجارتخانه.قائم.مقام.تجارتی.منعزل.

نیست؛.در.حالی.که.با.فوق.موکل،.وکیل.در.هر.حال.ولو.اینکه.وکالت.بالعزل.باشد.ساقط.می.گردد..همچنین.اصواًل.

عقد.وکالت.در.امور.خاص.و.به.شکل.موردی.و.جزیی.داده.می.شود؛.در.حالیکه.طبق.تعریف.مندرج.در.ماده.395..

رئیس.تجارتخانه.قائم.مقام.را.برای.انجام.کلیه.امور.نائب.خویش.قرار.می.دهد..عالوه.بر.دو.مورد.فوق.االشاره.در.عقد.

وکالت.در.صورت.تعدد.وکیل.اصل.بر.اجتماع.است؛.در.حالی.که.طبق.ماده.397.در.قرارداد.قائم.مقامی.در.صورت.

تعدد.قائم.مقام.در.مقابل.اشخاص.ثالث.اصل.بر.انفرادی.بودن.ایشان.است.مگر.اینکه.خالف.آن.تصریح.و.اعالن.شود..
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لذا.هر.سه.مورد.از.تفاوت.های.عقد.وکالت.و.قرارداد.قائم.مقام.تجارتی.است..بنابراین.صحیح.نیز.گزینه.د.است..

17- گزینه ب صحیح است..)متوسط(.گزینه.الف.غلط.است.چراکه.ضمانت.هم.در.حقوق.تجارت.وهم.در.

حقوق.مدنی.عقدی.تبعی.محسوب.می.گردد..گزینه.ج.غلط.است.چراکه.امکان.درج.مسئولیت.تضامنی.عرضی.در.

عقد.ضمانت.حقوق.مدنی.نیز.وجود.دارد..گزینه.د.نیز.غلط.است.چراکه.در.انعقاد.عقد.ضمانت.چه.در.حقوق.مدنی.

و.چه.در.حقوق.تجارت.صرف.رضایت.ضامن.و.مضمون.له.کافی.است.و.نیازی.به.رضایت.مضمون.عنه.)بدهکار.

اصلی(.نیست..گزینه.ب.به.استناد.ماده.410.قانون.تجارت.صحیح.می.باشد.

18- گزینه ج صحیح است..)ساده(.طبق.ماده.580.قانون.تجارت.مدت.اعتبار.اسم.تجارتی.پنج.سال.است..

همچنین.طبق.بند.د.ماده.40.قانون.ثبت.اختراعات.طرح.های.صنعتی.و.عالیم.تجارتی.مصوب.1386.مدت.اعتبار.

عالمت.تجارتی.ده.سال.از.تاریخ.تسلیم.اظهارنامه.ثبت.است..همچنین.بر.اساس.ماده.16.قانون.ثبت.اختراعات،.

طرح.های.صنعتی.و.عالیم.تجارتی.مصوب.1386.اعتبار.گواهی.اختراع.با.رعایت.این.ماده،.پس.از.بیست.سال.از.

تاریخ.تسلیم.اظهارنامه.اختراع.منقضی.می.شود..لذا.با.عنایت.به.مواد.نامبرده.شده.گزینه.الف،.ب.و.د.نادرست.

هستند..پاسخ.صحیح.عبارت.است.از.5.سال.برای.اسم.تجارتی،.بیست.سال.برای.ورقه.اختراع.و.ده.سال.برای.

عالمت.تجارتی.که.در.گزینه.ج.بدان.ها.اشاره.شده.است..

19- گزینه ب صحیح است..)متوسط(.طبق.صریح.مواد.584.و.587.قدر.متیقن.این.است.که.موسسات.

غیرتجاری.از.زمان.ثبت.و.موسسات.و.تشکیالت.دولتی.به.محض.ایجاد.دارای.شخصیت.حقوقی.می.گردند.لذا.پاسخ.

صحیح.در.گزینه.ب.مورد.اشاره.قرار.گرفته.است..گزینه.به.علت.مطلق.بودن.با.گزینه.ج.قابل.جمع.نبوده.و.نادرست.

هستند..در.خصوص.گزینه.د.نیز.اگرچه.نیمه.نخست.آن.صحیح.است.اما.نیمه.دوم.آن.نادرست.است.و.شرکت.های.

تجارتی.نیز.علی.رغم.سکوت.ماده.583.با.توجه.به.عموم.قواعد.و.مقررات.و.رویه.عملی.مرجع.ثبت.شرکت.ها.از.

زمان.ثبت.دارای.شخصیت.حقوقی.تلقی.می.گردند..

20- گزینه د صحیح است..)سخت(.توضیح.اینکه.طبق.ماده..591..قانون.تجارت.اشخاص.حقوقی.تابعیت.

مملکتی.را.دارند.که.اقامتگاه.آن.ها.در.آن.مملکت.است..همچنین.قانون.ثبت.شرکت.ها.نیز.که.شرکت.هایی.را.ایرانی.

می.داند.که.در.ایران.تشکیل.و.مرکز.اصلی.آن.ها.نیز.در.ایران.باشد.بر.معیار.اقامتگاه.جهت.تعیین.تابعیت.اشخاص.

از.معیار. فعالیت.مربوطه. استراتژیک. اهمیت. به.علت. حقوقی.صحه.می.گذارد.منتهای.مراتب.در.بعضی.موارد.و.

کنترل.استفاده.می.گردد.تا.مبادا.از.طریق.اعمال.معیار.اقامتگاه.کنترل.اقتصادی.بازار.داخلی.در.دست.بیگانگان.

قرار.بگیرد..)مثل.بند.ج.ماده.31.قانون.پولی.و.بانکی.مصوب.1351.که.در.آن.هر.بانکی.که.بیش.از.40%.سرمایه.

ان.متعلق.به.اشخاص.حقیقی.یا.حقوقی.خارجی.باشد.از.نظر.این.قانون.بانکی.خارجی.محسوب.می.گردد.(
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سؤاالت آزمون مرحله 2  

مواد درسی آزمون شماره ی )2(
ماده 1 الی 106 الیحه اصالح قانون تجارت

مباحث: تعریف و تشکیل شرکت سهامی- سهام - تبدیل سهام - اوراق قرضه - مجامع عمومی.
* قوانین خاص: قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376- قانون بازار و اوراق بهادار مصوب 1384.

1- مسئولیت صاحب سهام در شرکت های سهامی در قبال قروض شرکت .................. است.

ب(.محدود.به.مبلغ.اسمی.سهام . . الف(.محدود.به.قیمت.واقعی.سهام..

د(.محدود.به.ارزش.بورسی.سهام . ج(.محدود.به.ارزش.اسمی.مبلغ.سرمایه.شرکت...

از  عام  سهامی  شرکت  تأسیس  به  مبادرت  »ج«  تضامنی  شرکت  و  »الف«  خاص  سهامی  شرکت   -2

طریق پذیره نویسی عمومی می نمایند. بنابراین چنانچه شرکت جدیدالتأسیس بدهکار گردد، وضعیت 

مسئولیت اعضاء چگونه خواهد بود؟

الف(.شرکت.»الف«.هیچگونه.مسئولیتی.ندارد،.ولی.شرکت.»ج«.بابت.کل.دیون.مسئول.است..

ب(.سهامداران.شرکت.»الف«.هیچگونه.مسئولیتی.ندارد،.ولی.شرکای.شرکت.»ج«.بابت.کل.دیون.مسئول.هستند..

ج(.هیچ.کدام.از.شرکت.های.»الف«.و.»ج«.اساسًا.مسئولیتی.ندارند.

د(.مسئولیت.شرکت.»الف«.و.»ج«.به.میزان.مبلغ.اسمی.سهام.ایشان.است.

3- شرکت سهامی در چه صورت تجارتی است؟

. . . الف(.در.صورتی.که.به.فعالیت.های.تجارتی.بپردازد..

ب(.در.صورتی.که.موضوع.فعالیت.های.آن.اعمال.تجارتی.ذاتی.باشد..

ج(.به.صرف.تشکیل.تجارتی.است.ولو.موضوع.آن.فعالیت.های.تجارتی.نباشد.

د(.قسمتی.از.فعالیت.های.آن.بازرگانی.باشد.

4- موضوع فعالیت شرکت سهامی ...... 

. الف(.در.هر.صورت.غیر.تجارتی.است..

ب(.در.هر.صورت.تجارتی.است.

. . ج(.ممکن.است.تجارتی.باشد.یا.غیر.تجارتی..

د(.اصل.بر.غیر.تجارتی.بودن.آن.است.مگر.خالف.آن.ثابت.شود..

5- سرمایه شرکت های سهامی خاص و عام به ترتیب نبایست از .......... و ........... تومان کمتر باشد.

. ب(.100.هزار.-.500.هزار.. . . الف(.یک.میلیون.-.5.میلیون.

د(.500.هزار.-.100.هزار . .... ج(.5.میلیون.-.یک.میلیون.

6- مطابق مقررات الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت سال 1347، سقف تعهد و پرداخت 

مبلغ مورد تعهد توسط مؤسسین شرکت سهامی عام به چه میزان است؟
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الف(.20.درصد.تعهد.و.پرداخت.35.درصد.از.بیست.درصد.مذکور..

ب(.35.درصد.تعهد.و.پرداخت.20.درصد.از.35.درصد.مذکور

ج(.65.درصد.چراکه.35.درصد.نیز.طبق.ماده.16.بایستی.توسط.پذیره.نویسان.تعهد.و.تأدیه.گردد.

د(.تا.میزانی.که.تبدیل.به.شرکت.سهامی.خاص.نگردد.و.امکان.پذیره.نویسی.از.میان.نرود.

7- طبق قانون بورس اوراق بهادار داد و ستد اوراق بهادار در بورس توسط چه کسانی انجام می شود؟

. . الف(.کارگزاران.که.اشخاص.حقیقی.یا.حقوقی.هستند...

ب(.سهامداران.

. . . ج(.کارگزاران.که.صرفًا.اشخاص.حقیقی.هستند..

د(.کارگزاران.که.صرفًا.اشخاص.حقوقی.هستند.

8- امضای ورقه تعهد سهم به معنای پذیرش .............. است.

. . . الف(.صرفًا.اساسنامه.شرکت..

ب(.اساسنامه.شرکت.و.تصمیمات.کلیۀ.مجامع.عمومی.

ج(.اساسنامه.شرکت.و.صرفًا.تصمیمات.مجمع.عمومی.مؤسس..

د(.طرح.اساسنامه.شرکت.و.تصمیمات.کلیه.مجامع.عمومی.

9- سرمایه شرکت سهامی عامی 100 میلیون ریال می باشد. طبق مقررات تشکیل شرکت سهامی عام 

حداقل مبلغ الزم التأدیه پرداختی توسط مؤسسین و پذیره نویسان به چه میزان است؟

الف(.مؤسسین.7.میلیون.ریال.ـ.پذیره.نویسان.28.میلیون.ریال

ب(.مؤسسین.9.میلیون.ریال.ـ.پذیره.نویسان.30.میلیون.ریال.

ج(.مؤسسین.حدود.20میلیون.ریال.ـ.پذیره.نویسان.حدود.35.میلیون.ریال.

د(.مؤسسین.3.میلیون.و.پانصد.هزار.ریال.ـ.پذیره.نویسان.33.میلیون.ریال

10- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار شرکت سهامی عام به عهده کدام یک از مجامع عمومی ذیل است؟ 

...... ب(.مجمع.عمومی.مؤسس.و.عادی. . ......... الف(.مجمع.عمومی.مؤسس..

د(.مجامع.عمومی.سه.گانه . ..... ج(.مجمع.عمومی.عادی.

11- کدام عبارت صحیح است؟ 

الف(.بایستی.بخشی.از.سهام.شرکت.سهامی.بی.نام.و.بخش.دیگر.با.نام.باشد...

ب(.تمامی.سهام.یک.شرکت.سهامی.ممکن.است.بی.نام.باشد.

. . ج(.کلیه.سهام.شرکت.سهامی.ممکن.است.با.نام.باشد..

د(.گزینه.ب.و.ج

12- مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده باشد، صدور .......... و تا زمانی که شرکت به 

ثبت نرسیده باشد صدور ........... است.

الف(.سهم.بی.نام.یا.گواهی.نامه.موقت.بی.نام.ممنوع.-گواهی.موقت.بی.نام.مجاز.

ب(.سهم.بی.نام.یا.گواهی.نامه.موقت.بانام.ممنوع.-.هرگونه.سهام.اساسًا.ممنوع.
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