
 13تجارت چاپ  حقوق درست نامه قانون یار
 

 عبارت درست عبارت غلط ماده صفحه

 :2سوال  239 229

 در گزینه ب: هزینهها، ذخیرهها

 : هزینههاددر گزینه 

 :2سوال 

 هاها، ذخیرهدر گزینه ب: هزینه

 ها: هزینهددر گزینه 

 ماده در مقرر شرایط رعایت با - 241ماده 241 230

 مالي سال خالص سود از معیني نسبت 134

 هیات پاداش است جهت ممكن كه شركت

 نباید وجه هیچ به شود گرفته نظر در مدیره

 درصد پنج از عام سهامي هايشركت در

 سهام صاحبان به سال همان در سودي كه

 سهاميهاي شركت در و شود مي پرداخت

 سال در همان كه سودي درصد ده از خاص

 تجاوز شودمي پرداخت سهام صاحبان به

 تصمیمي هرگونه و اساسنامه مقررات. كند

 و باطل باشد ماده مفاد این با مخالف كه

 .است بالاثر

 سود از معیني نسبت( 134) ماده در مقرر شرایط رعایت با -241 ماده

 نظر در مدیرههیأت پاداش جهت است ممكن كه شركت مالي سال خالص

 و( 3%) درصدسه از عام سهامي شركتهاي در نباید وجههیچبه شود، گرفته

 سال همان در كه سودي( 6%) درصدشش از خاص سهامي شركتهاي در

نمي پاداش این حال هر در. كند تجاوز است، پرداخت قابل سهام صاحبان به

 هر براي و وي پایه حقوق سالیک معادل از موظف عضو هر براي تواند

. باشد بیشتر مدیرههیأت موظف اعضاي پاداش حداقل از غیرموظف عضو

 باطل باشد، ماده این مفاد با مخالف كه تصمیمي هرگونه و اساسنامه مقررات

 (20/2/1395 اصالحي. )است بالاثر و

 خصوص در ماده این مقررات مشمول دولتي، شركتهاي -1 تبصره

 مدیریت قانون( 78) ماده در مقرر حكم تابع و نیستند مدیرههیأت پاداش

 (20/2/1395 الحاقي. )باشندمي 8/7/1386 مصوب كشوري خدمات

 در همزمان حقوقي شخص از نمایندگي به یا اصالتاً تواندنمي فردي هیچ -2 تبصره

 یا نهادها یا دولت به متعلق آن سرمایه از بخشي یا تمام كه شركت یک از بیش

 انتخاب مدیرههیأت عضو یا مدیرعامل سمت به است غیردولتي عمومي مؤسسات

 نقدي جزاي پرداخت به شركت به دریافتي وجوه استرداد بر عالوه متخلف. شود

 (20/2/1395 الحاقي. )شودمي محكوم مذكور وجوه معادل

 و اشياء شدن تلف صورت در -5سوال  339 491

 داده دالل به معامله ضمن در كه اسنادي

               است؟ مبنا كدام بر دالل مسئوليت شده،

 (1391 -قضاوت)

 مطلق مسئوليت( ب    تقصير اثبات (الف

 معامله ضمن در كه اسنادي و اشياء شدن تلف صورت در -5سوال 

  ؟است مبنا كدام بر دالل مسئوليت شده، داده دالل به

 (1391 -قضاوت)

 مطلق مسئوليت( ب   تقصير اثبات (الف 

 تقصير فرض( د  مسئوليت فرض (ج 

 


