
 

 

 

 
 

  

 های  تشریح کامل آزمون

  کارشنـاسی رسمی
 

 قضائیه کارشناسان رسمی  قوهمرکز آزمون 
 

 بورس و اوراق بهادار  رشته 

 به همراه سؤاالت تألیفی با پاسخ کلیدی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 مؤلفان: 

 محسن حسنی دکتر 

 )کارشناس رسمی دادگستری( 

 زینب محمدروضه سرا 

 دالمحمدیـا عبـمهس 

 

 
  

 



 
 

   - ۶۶۱۱ حسنی، محسن،  سرشناسه: 

 بورس و اوراق بهاداری.رشته  قضائیه قوههای کارشناسی رسمی  تشريح کامل آزمون عنوان و نام پديدآور:  

 .۶۶31، تهران : نوآور مشخصات نشر:   

 ص. ۶30  مشخصات ظاهری:  
 371-۱00-۶۱1-555-5 شابک:  

 تصرفیپای مخ وضعیت فهرست نويسی:  

 .قابل دسترسی است http://opac.nlai.irفهرستنويسی کامل اين اثر در نشانی:  يادداشت:  

 .۶30کتابنامه: ص.  يادداشت:  
 - زينب، سرا محمدروضه شناسه افزوده:  
 -عبدالمحمدی، مهسا  شناسه افزوده: 

 5353۱۶5 شماره کتابشناسی ملی:  

             
 
 

 رشناسی رسمیهای کا تشریح کامل آزمون

 آزمون مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه

 رشته بورس و اوراق بهادار 
 دکتر محسن حسنی، زينب محمدروضه سرا،  مولفان:

 مهسا عبدالمحمدی
 نوآور ناشر:

 نسخه ۶000شمارگان: 
 371-۱00-۶۱1-555-5 شابک:

 
 

 
 
 
 

 قوو، ، ایابووان فخووررازی، ایابووان شووهداینوووآور، تهووران، ایابووان ان
  ،51نورسیده به ایابوان دانشوهاه سوااتمان ايرانیوان، پو،        ژانودارموری

 www. noavarpub. com ،۱۱515۶3۶و 33تلفن:  ۱طبقه دوم، واحد 
 

و  کلیه حقوق چاپ و نشر اين کتا  مطواب  بوا قوانون حقووق منلفوان     

برای ناشر محفوو  و منحصورام متعلو  بوه      ۶۶51مصنفان مصو  سال 

باشد. لذا هر گونه استفاده از کل يا قسمتی از ايون کتوا     نشر نوآور می

برداری، نشر الكترونیكوی،   )از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسكن، عكس

دی، فویل  فايول    وی دی، دی هر نوع انتشار بوه ووورت اينترنتوی، سوی    

صويری و غیره( بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع بووده و  ووتی يا ت

 گیرند. شرعام حرام است و متخلفین تحت پیهرد قانونی قرار می

 ات نوآور مراجعه فرمایید.لطفاً جهت دریافت الحاقات و اصالحات احتمالی این کتاب به سایت انتشار

https://www.instagram.com/noavarpub/  https://telegram.me/noavarpub                www.noavarpub.com  

http://www.noavarpub.com/
https://www.instagram.com/noavarpub/
https://www.instagram.com/noavarpub/
https://telegram.me/noavarpub
http://www.noavarpub.com/


 

 

 

 
 

 همكاران که رساند می استحضارتان به انتشارات، اين های کتا  به شما اعتماد از قدردانی و نهادن ارج ضمن نوآور نشر

 را اوود  همّوت  و سعی تمامی کتا ، نشر و سازی آماده مختلف های کارگروه و مترجمان و منلّفان از اع  انتشارات، اين

 از کوه  نماينود  ارائوه  را اثری که اند کرده ت،ش و اند بسته کار به گرامی فرهیختة شما شايستة و دراور کتابی ارائة برای

 و شوكلی  کیفیّوت  نظور  از هو   و فرهنهوی  و علمی غنای و محتوايی نظر از ه  او ، کتا  يک استاندارد های حدّاقل

 باشد. براوردار آن، سااتاری

 در اشوكال  و ايوراد  بروز احتمال ه  باز اشكال، کمترين با اثری ارائة برای انتشارات اين های ت،ش تمامی رغ  علی وجود، بااين

 ای حرفوه  تعهّودات  بنابه انتشارت اين ديهر، ازسوی دانست. اِشكال و نقص از مبرّا الزامام توان نمی را اثری هیچ و دارد وجود کار

 طريو   از ويوهه  بوه  ممكون،  طريو   هر از دارد سعی گرامی، اوانندگان مسلّ  حقوق به راسخ اعتقاد بنابه نیز و اود اا،قی و

 و هوا  چواپ  در را هوا  آن و شوده  آگواه  اوود  منتشور   هوای  کتوا   احتموالی  اشوكال  ازهرگونوه  گرامی، اوانندگان به فرااوان

 نمايد. رفع بعدی های رايشوي

 ايرادهوای  يا و نواقص اشكاالت، با کتا  مطالعة حین که دروورتی داري  تقاضا گرامی فرهیختة شما از راستا، دراين لذا

 کتوا   مطالعه، اتمام از پس ايد داده انجام کتا  اود روی بر را او،حات اگر نموديد، براورد آن در محتوايی يا شكلی

 اوود  او،حات چنانچه نیز و نمايید، ارسال انتشارات، با هماهنهی از پس نوآور، انتشارات هزينة با را اود شد  ويرايش

 تلفون  شومار   و نوام  ذکور  بوا  را مزبوور  برگة اسكن يا عكس کرده لطف ايد، نموده يادداشت ای جداگانه برگة روی بر را

 کتوا   بعودی  های ويرايش و ها چاپ در و شده بررسی ردموا اين تا نمايید، ارسال نوآور انتشارات ايمیل به اود تماس

 گردد. آن سااتاری و شكلی کیفی، سطح ارتقاء و کتا  محتوای پربارترشدن هرچه باعث و گردد او،ح و اِعمال

 و تقودير  منظوور  بوه  گرانقودر،  و فرهیختوه  اوانند  شما مسئوالنة و متعهّدانه عمل اين از امتنان ابراز ضمن نوآور، نشر

 میوزان  بوا  متناسوب  باشوند،  بجوا  و درسوت  اوو،حات  کوه  دروورتی فرهنهی، و علمی همكاری و همدلی اين از كّرتش

 منتشور   کتب ساير از نیز و آن شد  او،ح چاپ يا و کتا  همان از ديهری نسخة قدرشناسی، و اد  رس  به او،حات،

 مقدّموة  در باشند تأثیرگذار او،حات که دروورتی و ايد،نم می ارسال برايتان اودتان، انتخا  به هديه، عنوان به را اود

 شود. می تقدير شما زحمات از نیز کتا  بعدی چاپ

 در عزيوزان  شوما  کارهوای  راه و انتقوادات  نظورات،  پیشونهادها،  هرگونوه  از کتوا ،  پديدآورندگان و نوآور نشر همچنین

 نمايند. می استقبال مشتاقانه و مانهومی آن علمی و کیفی سطح شدن بهتر هرچه و کتا ، بهبود راستای
 
 
 

  

 99848666-2 تلفن: 
 www.noavarpub.com  
 info@noavarpub.com 
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 مؤلف مقدمه
 

يكی از فروتهای شغلی رشته حسابداری، مديريت و اقتصاد در بخوش عموومی، اسوتخدام کارشوناس     

قضائیه اسوت کوه بوه عنووان اسوتخدام پواره وقوت کارشوناس، موورد توجوه            رسمی دادگستری و قوه

قضوائیه   مندان اين رشته ها قرار دارد. برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری و قووه  ع،قه

هايی کوه تقريبوا    بايد در رشته مورد تقاضا، تخصص و تحصی،ت مربوطه را داشته باشید. يكی از رشته

قضائیه مورد نیاز بوده است، رشته بوورس و   در اکثر سالها در آزمون کارشناس رسمی دادگستری و قوه

 اوراق بهادار است.

و  یحيها معموال به ووورت تشور  رشته  یتمام یدادگستر یآزمون کارشناس رسم یبرگزار ل،يدر اوا 

 یآزمونهوا  یتموام  ریو اا یشود. اموا در سوالها    موی  انجام یحيو تشر یاوقات به وورت تست یدر بعض

 برگووزار یبووه وووورت تسووت بووورس و اوراق بهووادار از جملووه رشووته یدادگسووتر یکارشووناس رسووم

ار دارد، کارشناسوان  قور  يیو دارا یاقتصاد یتخصص یها جزو گروه بورس و اوراق بهادارگردد.رشته  می

حووزه   نيدر عنواو  زین یبه عنوان کارشناس رسم یا حرفه تیرشته، پس از ااذ پروانه فعال نيا یرسم

 .ديمربوطه را ااذ نما یها تیو،ح یستيبا تیفعال

هوای قبول بورای آشونايی بوا نووع و شوكل         های سال تجربه نشان داده است که مطالعه سواالت آزمون

کردن میزان تسلط اود بر مواد امتحانی و مطالعه هدفمنودتر منوابع ضوروری     طراحی سواالت، آزمون

است. در اين راستا، با همكاری انتشارات نوآور اقدام به تهیه و انتشار اين مجموعه نموودي . امیودواري    

اين مجموعه که در تهیه آن وقت و دقت نظر زيادی ورف شده است، مورد اسوتقبال و رضوايت شوما    

ر گیرد. ضمن آرزوی موفقیت برای اوانندگان و داوطلبان گرامی، اواهشمند است نظورات  عزيزان قرا

ارسوال   Info@noavarpub.comو انتقادات سازنده اود را در مورد کتا  بوه آدرس پسوت الكترونیكوی    

 بفرمايید.

 

 محسن حسنی  

 
 

 

 



 
 

 هنرمنودان  و صونّفان م و منلّفوان  حقووق  قوانون  بوا  مطواب   کتوا   ايون  نشور  و چاپ حقوق کلّیة
 

 نووآور  نشور  به متعلّ  منحصرام و محفو  ناشر برای ،۶۶50 مصوّ  آن اجرايی نامة آيین و ۶۶51 سال مصوّ 
 ديهور  در کتوا   ايون  تصاوير جداول، نمودارها، اشكال، مطالب، از قسمتی يا کل از استفاده گونه هر لذا است.
 شوكل  هور  به کتا  از قسمتی يا کل از استفاده گونه هر نیز و ديهر، موارد و ها سايت نشريات، مج،ت، کتب،

 نشور  بورداری،  عكوس  کتوا ،  از اف دی پوی  تهیّوة  کتوا ،  از تايو   اسوكن،  فتووکپی،  چواپ،  نوع هر قبیل از
 غیوره  و تصوويری  يوا  وووتی  فايل فیل ، دی، وی  دی دی، سی اينترنتی، وورت به انتشار نوع هر الكترونیكی،

 پیگـرد  تحوت  متخلّفوین  و است، حرام نیز شرعاً و بوده غیرقانونی و ممنوع نوآور نشر از کتبی اجاز  بودون

 گیرند. می قرار قضایی و قانونی

 چنوین،  ايون  مووارد  و اف دی پوی  يا ورد فايل وورت به نوآور نشر کتب از کتابی هیچ اينكه به توجّه با
 بوه  اقودام  سوايتی  هور  کوه  دروورتی لذا است، نشده ارائه اينترنتی سايت هیچ در انتشارات اين توسط
 داده قرار اود سايت در را نوآور نشر کتب متن از قسمتی يا کل و نمايد مشابه موارد يا و اسكن تاي ،

 سايت ادار  مسئولیّت که انتشارات، اين اينترنتی امور کارشناسان توسط نمايد، آن فروش به اقدام يا و
 مشوخص  درووورت  و بررسی پردازند، می ها سايت محتوای ررسیب به روزانه طور به و دارند عهده به را

 باشود،  موی  حورام  نیز شرعی نظر از و غیرمجاز قانونی نظر از کار اين اينكه ضمن تخلّف، هرگونه شدن

 جوراي   به رسیدگی )پلیس فتا پلیس اس،می، ارشاد و فرهنگ وزارت طري  از انتشارات قانونی وکیل
 انجام طیّ و کرده متخلّف سايت نمودن مسدود به اقدام قانونی، مراجع ساير زنی و اينترنتی( و ای رايانه

 اسوارات  کلّیّة و داده قرار قضایی و قانونی پیگرد مورد را ااطیان قضايی، اقدامات و قانونی مراحل
 گردد. می ااذ متخلّف از انتشارات اين به وارده

 کتوب  از اُفسوت  ريسو، چاپ ديجیتال، چاپ جزوه، پی،ک تهیّة به اقدام کتابفروشی، هر که دروورتی همچنین
 همكاران ساير به مزبور کتابفروشی تخلّفات رسانی اط،ع ضمن نمايد، آن فروش به اقدام و نموده نوآور انتشارات

 نیوز  و دانشهاهی ناشران انجمن و ناشران، اتحادية اس،می، ارشاد و فرهنگ وزارت طري  از محترم، مُوَزّعین و
 نمايد. می متخلّف کتابفروشی از اود حقوق استیفای به اقدام قضايی و قانونی مراجع

 کتاب، غیراصلِ نسخة روی از مطالعه و استفاده تهیّه، فروش، خرید،

 است. حرام نیز شرعاً و غیرمجاز قانونی نظر از 
 قبیول  از خلّوف ت گونوه  هور  مشاهد  وورت در که دارد دراواست اود گرامی اوانندگان از نوآور انتشارات

 و 03۶ ۱۱515۶3۶ -3هوای  شوماره  بوه  نوووآور  انتشوارات  هوای  تلفون طوري  از يا را مراتب فووق، موووارد

 info@noavarpub.com آدرس بوه  انتشارات ايمیل طري  از يا و )تلهرام انتشارات( 0305۱۱505۶3

  از توا  نماينود،  اب،غ راتانتشا اين به www.noavarpub.com سايت در ما با تماس منوی طري  از يا و

  و تشوكّر  عنووان  به نیز و آيد، عمل به جلوگیری محترم اوانندگان اود نیز و پديدآورنده ناشر، حقوق تضییع  

 نمايند. دريافت هديه نیز نوآور انتشارات کتب از قدردانی،       



 سـواالت آزمـون کــارشناس رسمی 

 5831رشته بورس و اوراق بهادار سال 

 از نظر قانون تجارت سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از: -6

 هاها و استه،کات و ذایرههای قبل پس از کسر هزينهدرآمد حاول در همان سال به اضافه سود سال -۶

 هاهای ناشی از عملیات عادی و استه،کات و ذایرهدرآمد حاول در همان سال پس از کسر هزينه کلیه هزينه -3

 هاها و استه،کات و ذایرهدرآمد حاول در همان سال بدون احتسا  درآمدهای غیرعملیاتی پس از کسر کلیه هزينه -۶

 هاها و استه،کات و ذایرهدرآمد حاول در همان سال منهای کلیه هزينه -5

 های دولتی چقدر است؟مهلت پرداخت سود سهام شرکت -2

 يک ماه پس از تصويب مجمع عمومی -۶ هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومی -۶

 هشت ماه پس از پايان سال -5 شش ماه پس از تصويب مجمع عمومی -3

 در شرکت سهامی اعطای وام به مدیران: -3

    ممنوع است -۶

 پذير استفقط پس از تصويب هیئت مديره امكان -3

 پذير استفقط پس از تصويب هیئت مديره و تايید بازرس امكان -۶

 هر حال بايد مورد تنفیذ اولین مجمع عمومی قرار گیرددر  -5

 بایست:شود میتصمیماتی که توسط هیئت مدیره اتخاذ می -8

 با توجه به موضوع تصمی  حد نصا  تعیین شود -۶

 با اکثريت آراء حاضرين در جلسه هیئت مديره باشد -3

 مورد تائید نصف به ع،وه يک اعضای هیئت مديره باشد -۶

 کثريت آراء حاضرين در جلسه وورتی که در اساسنامه حد نصا  بیشتری مقرر نشده باشدبا ا -5

 در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند: -5

 فقط در شرکت سهامی ااص نشر آگهی و تشريفات دعوت الزامی نیست -۶

 به هر وورت نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار شرکت ضروری است -3

 ه  در شرکت سهامی عام و ه  در شرکت سهامی ااص نشر آگهی و تشريفات الزامی نیست -۶

 فقط در وورت تجويز اساسنامه نشر آگهی و تشريفات دعوت الزامی نیست -5

 چه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام را در موعد مقرر دعوت نکند:چنان -9

 دام به دعوت نمايدبازرس شرکت موظف است رأسام اق -۶
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 سهامداران بايستی از بازرس بخواهند که دعوت مجمع را انجام دهد -3

 بازرس شرکت بايستی از هیات مديره بخواهد که دعوت مجمع را انجام دهند -۶

 سهامدارانی که يک پنج سهام شرکت را مالک باشند بايستی دعوت مجمع را انجام دهند -5

 رسمیت جلسه حداقل: العادهدر مجمع عمومی فوق -7

 کندبا حضور دو سوم سهامداران تحق  پیدا می -۶

 کندبا حضور بیش از نصف سهامداران تحق  پیدا می -3

 کندبا حضور دو سوم سهامی که ح  رأی دارند تحق  پیدا می -۶

 کندبا حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که ح  رأی دارند تحق  پیدا می -5

 اساسنامه مشروط بر آنکه مربوط به کاهش یا افزایش سرمایه نباشد: تغییر در مورد -4

 در و،حیت مجمع عمومی عادی است -۶

 العاده استدر و،حیت مجمع عمومی فوق -3

 العاده استدر و،حیت مجمع عمومی عادی يا فوق -۶

 العاده استطور فوقدر و،حیت مجمع عمومی عادی به -5

 نیست؟از مدارک زیر ضروری  کدامیکاص برای ثبت شرکت سهامی خ -6

 نامه بانكی حاکی از تايیديه قسمت نقدی سرمايهگواهی -۶

 قبول سمت مديريت و بازرسی شرکت -3

 ای که به تصويب مجمع عمومی موسس رسیده باشداساسنامه -۶

 های غیرنقدینظر کتبی کارشناس دادگستری در امور ارزيابی آورده -5

 از موارد زیر باید مراجعه نمایند؟ کدامیکیاتی جهت رسیدگی به دفاتر و مدارک اشخاص حقوقی به اداره امور مال -61

 محل فعالیت اولی شخص حقوقی -۶

 محل جغرافیايی استقرار شخص حقوقی -3

 هر محلی که اداره امور مالیاتی تعیین نمايد -۶

  اع،م نموده استمحل اقامتهاه شخص حقوقی و يا مرکز عملیات شخص حقوقی که قب،م -5

 شود؟از عبارات زیر محاسبه می کدامیکمالیات درآمد حاصل از سود سهام دریافتی از اشخاص حقوقی مطابق با  -66

 گیردبه سود سهام دريافتی مالیاتی تعل  نمی -۶ ۶۶۶های ماده کل سود دريافتی به نرخ -۶

 درود 5/33دريافتی به نرخ  کل سود سهام -5 درود 35کل سود سهام دريافتی به نرخ  -3

 شود، عبارتست:مأخذ محاسبه مالیات امالکی که به اجاره واگذار می -62

 حقیقی اشخاص برای ۶۶۶ ماده نرخ و حقوقی اشخاص برای ۶05 ماده نرخ به االجاره مال درود 75 معادل -۶

 حقیقی اشخاص برای ۶05 دهما نرخ و حقوقی اشخاص برای ۶۶۶ ماده نرخ به االجاره مال درود 75 معادل -3

 حقیقی اشخاص برای ۶۶۶ ماده نرخ و حقوقی اشخاص برای ۶05 ماده نرخ به االجاره مال درود 35 معادل -۶

 حقیقی اشخاص برای ۶05 ماده نرخ و حقوقی اشخاص برای ۶۶۶ ماده نرخ به االجاره مال درود 35 معادل -5

به ترتیب در مورد کسر و پرداخت مالیـات حقـوق کارکنـان و تسـلی      اگر شرکتی غیردولتی به تکالیف قانونی خود  -63

 فهرست آنها عمل ننموده باشد، کدام گزینه برای جرائ  شرکت صحیح است؟

 % حقوق پردااتنی۶% مالیات پرداات نشده و 30 -۶ % مالیات پردااتی3% مالیات پرداات نشده و ۶0 -۶

 % مالیات پردااتی5% مالیات پرداات نشده و 30 -5 نی% حقوق پرداات3% مالیات پرداات نشده و 30 -3

های قبل از سال مورد رسیدگی با چه شرایطی در سال مورد رسیدگی قابل قبول های قابل قبول مربوط به سالهزینه -68
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 است؟

 به هیچ وجه قابل قبول نیست -۶

 بدون هیچ شرايطی قابل قبول است -3

 تی مورد رسیدگی تحق  يافته باشدپرداات يا تخصیص آن در سال مالیا -۶

 ها قب،م ذایره گرفته شده باشد، قابل قبول استفقط در وورتی که برای اين قبیل هزينه -5

 باشد؟نمیاز موارد زیر جهت تعیین درآمد مشمول مالیات یک شرکت از طریق علی الرأس صحیح  کدامیک-65

 ی اداره امور مالیاتیعدم ارائه دفاتر و مدار  حسا ، حسب دراواست کتب -۶

 عدم تسلی  ترازنامه و حسا  سود و زيان در موعد مقرر قانونی -3

 عدم تسلی  اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی -۶

 عدم رعايت موازين قانونی و آئین نامه مربوط در تحرير دفاتر قانونی -5

ف چند روز پس از پایان دوره مـالی مـوردنظر توسـط    ای حسابرسی شده باید حداکثر ظرهای مالی میان دورهصورت -69

 شرکت به بورس ارائه شود؟

۶- 55 3- ۱0 ۶- ۶0 5- 75 

ها در تابلوی اول و دوم تاالر اصلی بورس، حـداکثر نسـبت ارزش ویـوه و یـا نسـبت      به منظور پذیرش سهام شرکت -67

 باشد؟دارایی ثابت به قیمت تمام شده، به ترتیب از چه میزان نباید کمتر 

۶- ۶0 %- 50% 3- 30 %- 70% ۶- 50 %- 50% 5- 50 %- ۱0% 

درصـد از   61ها در تابلوی دوم تاالر اصلی، حـداکثر سـهامی کـه در اختیـار کمتـر از      در زمان پذیرش سهام شرکت -64

 سهامداران است و میزان آن در پایان سال دوم پذیرفته شده به ترتیب چند درصد است؟

۶- 70-۱0 3- 75- 5۶ ۶- 30- 15 5- 10- 75 

اند، تا زمـان خـروا از شـمول    اصالحیه قانون تجارت گردیده 686های وارده مشمول ماده هایی که بر اثر زیانشرکت -66

 ماده مذکور:

 شودسال نماد آنها متوقف میدر وورت عدم اروج ظرف يک -۶

 شودنماد آنها متوقف می -3

 شودیررسمی انجام میمعام،ت سهام آنها از طري  تابلوی غ -۶

 شودسال، معام،ت سهام آنها از طري  تابلوی غیررسمی انجام میدر وورت عدم اروج ظرف مدت يک -5

هـا بـا اظهـارنظر مـردود یـا عـدم       های مالی تلفیقی شرکتهای مالی و حسب مورد صورتدر صورتی که در صورت -21

 چیست؟ اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی همراه باشد، تکلیف

 طور کلیتوقف نماد معام،تی سهام شرکت تا رفع موارد به -۶

تر بورس در وورت گزارش مردود و توقوف نمواد معوام،تی توا رفوع مووارد گوزارش        انتقال نماد معام،تی به تابلوی پايین -3

 حسابرسی )عدم اظهارنظر( در تابلوی فعلی

 ار کتبی نسبت به رفع موارد تا سه ماه در وورت عدم اظهارنظرتوقف نماد معام،تی در وورت گزارش مردود و ااط -۶

 ااطار کتبی به شرکت نسبت به رفع موارد در گزارش حسابرسی تا سه ماه -5

بورس، در صورتی که طبق صورت سود و زیان تلفیقی، سود قابـل تقسـی     64/61/48نامه انضباطی مصوب طبق آئین -26

 صلی باشد، مبنای تقسی  .............. است.کمتر از ده درصد سود خالص شرکت ا

 ده درود از سود االص تلفیقی -۶  سود االص تلفیقی -۶

 سود االص شرکت اولی -5 ده درود از سود االص شرکت اولی -3
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 وحیح است.« 5». گزينه ۶
سوداالص شورکت درهرسوال موالی عبارتسوت ازدرآمدحاوول در هموان سوال موالی منهوای کلیوه هزينوه             - 3۶7ماده 

 .هاواسته،کات وذایره ها

 
 وحیح است.« ۶». گزينه 3

 
 ت.وحیح اس« ۶». گزينه ۶

  .گونوه وام و اعتبوار را نخواهود داشوت     مدير عامل و اعضاء هیئت مديره )به اسوتثناء اشوخاص حقووقی( حو  ااوذ هویچ      

کنود و   اين ممنوعیت شامل اشخاص حقیقی که به نمايندگی شخص حقووقی عضوو هیئوت موديره در جلسوات شورکت موی       

باشد، اموا در موورد    و اواهر اشخاص مذکور در اين قانون می همچنین شامل همسر، پدر، مادر، اجداد، اوالد، اوالد اوالد، برادر

ی وورت گیورد ممنووعیتی وجوود نودارد. )مواده      عاد شرايط و قیود تحت که وورتی در اعتباری، و مالی ایە ها و شرکت بانک

 (او،حات پیشنهادی اایر قانون تجارت ۱01و ماده  ۶۶57او،حی  ۶۶3

 
 وحیح است.« 5»زينه . گ5

 
 وحیح است.« 3». گزينه 5

 
 وحیح است.« ۶». گزينه ۱

مجمع عمومی عادی که بلحا  کاربرد و عمومیت در مقايسه با مجامع عمومی ديهر از اهمیوت بیشوتری براووردار اسوت     

که اساسنامه شرکت معین کرده باشد تشكیل و در چارچو  وظايف مقرر و مصورح در   بطور معمول هر سال يک بار در زمانی

چنانچه هیات مديره در موعد مقرر، مجمع عمومی را برای تشكیل جلسوه  . نمايد می اساسنامه ، بحث ، بررسی و اتخاذ تصمی 

و در غیر اين وورت سهامداران شرکت کوه   سالیانه دعوت نكند بازرس يا بازرسان موظف هستند راساَ به اين کار اقدام نمايند

توانند از مجمع عمومی برای تشكیل جلسوه دعووت بوه عمول      می درود سرمايه شرکت را در ااتیار داشته باشند ۶5بیش از 

 .آورند

 
 وحیح است.« 5». گزينه 7

چنانچه در . حبان سهام دارای ح  رای الزامی استبرای رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده حضور بیش از نصف وا

اولین دعوت حد نصا  مذکور حاول نشود دعوت دوم يا حضور بیش از يک سووم وواحبان سوهام دارای حو  رای رسومیت      
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 .يافته و اتخاذ تصمی  اواهد نمود منوط به اينكه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد

 
 وحیح است.« 3». گزينه 1

 
 وحیح است.« 3». گزينه 3

 تكمیل دو نسوخه اساسونامه   - :برای تاسیس شرکت سهامی ااص،مدار  ذيل بايد به مرجع ثبت شرکت ها تسلی  گردد

ااص مشعر بر تعهود کلیوه    تكمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی - .شرکت که بايد به امضای سهامداران رسیده باشد -

سهام و گواهینامه بانكی حاکی از تاديه قسمت نقدی آن که نبايد کمتر از سی و پنج درود کل سهام باشود.اظهارنامه موذکور   

بايد به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هر گاه تمام يا قسمتی از سرمايه به وورت غیر نقدی باشود بايود تموام آن تاديوه     

رت تقوي  آن به تفكیک در اظهارنامه منعكس شده باشد و در وورتی که سهام ممتازه موجود باشود بايود شورح    گرديده و وو

تعیین اولوین   - ارائه دو نسخه وورتجلسه مجمع عمومی موسسین - .امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعكس شده باشد

نامه برابر اول شده تمامی اعضای هیات مديره و سوهامداران  مديران و بازرسان و قبول سمت مديريت و بازرسی و کپی شناس

کپی کارت ملی برابر اول شده تمامی اعضای هیئت مديره و سهامداران و بازرسین)در دفاتر اسناد رسومی( و يوا    - و بازرسین

روزنامه رسومی  در وورتیكه اعضاء هیئت مديره يا سهامداران اشخاص حقوقی باشند،ارائه کپی آارين  - وکیل رسمی شرکت

شخص حقوقی و نامه معرفی نماينده)در سربرگ شرکت(و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اول شده نماينوده شوخص   

در وورت داشتن سهامدار اارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برار اول پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائوه   - حقوقی

آارين وضعیت شرکت و همچنین ارائه اول و ترجمه وکالتنامه و ااتیارناموه  گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی 

ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مديره،موديرعامل   -( وکیل سهامدار اارجی)اع  از حقیقی و حقوقی

تجلسوه جهوت کلیوه اعضوای     ارائه اقرارنامه در متن وور -( ۶0و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت)مراکز پلیس +

قانون اساسی نبوده و هیچهونوه   ۶5۶مندرج در اول های  هیات مديره و مدير عامل شرکت مبنی بر اينكه مشمول ممنوعیت

قانون تجارت برای آن هوا جهوت عضوويت در هیوات موديره و موديرعاملی وجوود         ۶3۱و  ۶۶۶ممنوعیت قانونی موضوع مواد 

رارنامه آورده شده است:نمونه متن اقرارنامه:کلیه اعضا هیئت مديره و مديرعامل اقورار نمودنود   ندارد.در زير همین بند نمونه اق

 - .اليحه او،حی قوانون تجوارت نموی باشوند     ۶3۱و  ۶۶۶قانون اساسی و مواد  ۶5۶مندرج در اول های  مشمول ممنوعیت

ونه نسبت فامیلی اع  از نسبی و سببی بوا موديران و   ارائه اقرارنامه بازرس يا بازرسان در متن وورتجلسه مبنی بر اينكه هیچه

مديرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و اود و يا همسرشوان نیوز از موديران و موديرعامل شورکت بطوور       

اليحوه اوو،ح قسومتی از قوانون تجوارت       35۶ماده  ۶موظفی حقوق دريافت نمی دارند.در وورت کشف ا،ف مشمول بند 

بود.ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مديره،مديرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبوت   اواهد

نمونه متن اقرارنامه:بازرس)بازرسوین(اقرار نمودنود مشومول     :باشد.در ذيل همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است می الزم

ارائوه اوول    - .اليحه او،حی قانون تجارت نمی باشوند  ۶3۱و  ۶۶۶و مواد قانون اساسی  ۶5۶مندرج در اول های  ممنوعیت

ريوال بعنووان    000/50پرداات فیش  - ارائه اول قی  نامه يا کپی برابر اول قی  نامه - وکالتنامه يا کپی برابر اول وکالتنامه

جوا کوه طورح و تصوويب اساسونامه و      از آن  % سرمايه اولیوه شورکت  ۶5ارائه گواهی بانكی مبنی بر پرداات حداقل  - هزينه

 انتخا  مديران و بازرسان و تعیین روزنامه و تنظی  اظهارنامه و....لزوماَ بايد توسط کلیه موسسین انجام گیرد چنین اسوتنباط 

 .سهامی ااص کلیه تصمیمات در بدو تاسیس بايد به اتفاق آراء اتخاذ گرددهای  شود که در شرکت می

 
 وحیح است.« 5». گزينه ۶0

 
 وحیح است.« ۶». گزينه ۶۶


