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۞قانون  جتارت الکرتونیکی  ۞   

 

   1400سواالت تجارت وکالت %100 انطباق تشریح  جهت مشاهده و دانلود 

 www.dralifallah.com مراجعه شود به سایت ؛
  1399سواالت تجارت وکالت %100انطباق مشاهده تشریح   تهج همچنین 

 ؛ مراجعه شودبه تفکیک به انتهای فصول همین کتاب 
 یک.سنجش    در  همین کتاب  سوال انتهای فصل اول  (۳سه )  ؛۱حقوق تجارت
 دو. سنجش    در  همین کتاب  سوال انتهای فصل دوم  (8)  ؛ هشت۲حقوق تجارت
 سه. سنجش    در  همین کتاب  انتهای فصل سوم( سوال  ۵ج )ــ؛ پن۳حقوق تجارت
 چهار. سنجش  در    همین کتاب  ( سوال انتهای فصل چهارم۴چهار )  ؛۴حقوق تجارت

  

 

 

 
 

  های شرکتت مگر  با عبار  فرمول فوقاستثنای  ،  تاجرایجاد  ذیل فرمول  19صفحه    انتهای  در -1

 اصالح شود.   های سهامیشرکتمگر  سهامی عام به  

 بود اصالح شود.   خواهندبود به معاف    خواندمعاف    71در انتهای صفحه   -2

وجود الاقل یک شریک ضامن و یک شریک بامسئولیت محدود    136در جدول تطبیقی صفحه   -3

 دی الزم دارد. شریک عا   2است و شرکت بامسئولیت محدود    شرکت مختلط غیرسهامی برای  

 اصالح شود.   وثیقهبه    ثیقهاولین واژه    175در صفحه   -4

 اصالح شود.  الزم االجراءبه    الزم اجراءواژه    4تبصره ماده   218در صفحه   -5

نامه  اصالح آیین   ۲۰، مرجع صالح برای صدور اجرائیه ثبتی، مطابق ماده  ۳و ۲بند    ۳9۴در صفحه   -6

 :گردیده است به شرح زیر اصالح    ۱۳98/ ۱۲/ ۰۶االجراء مصوب  اجرای مفاد اسناد رسمی الزم 
کننده چک در آن  ـ درخواست اجرای چک از محلی که بانک طرف حساب صادر   ۱8۳ماده  »  

برای صدور اجرائیه، بستانکار مکلف      آید.به عمل می  محل اقامت متعهدله  یامحل واقع شده  

است تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه و هم چنین اصل و فتوکپی مصدق چک و گواهی برگشتی  

مسئول پذیرش اجرائیه ارائه نماید. دفترخانه اصل چک را ممهور    به دفترخانه اسناد رسمی آن را  

    .نماید به مهر )پذیرش اجرا شد( نموده و آن را به بستانکار مسترد می 

 های صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در دفترخانه اجرای چک    ـ درخواست  ۱تبصره  

  .گردد، به عمل خواهد آمدنامه سازمان ثبت معین می  های اسناد رسمی تهران که در شیوه  

انصراف،گواهی الزم را از اداره  تواند ضمن اعالم  چک می    ـ پس از صدور اجرائیه دارنده  ۲تبصره  

ثبت درخواست نماید. در این صورت، اگر اجرائیه ابالغ شده باشد، حق االجراء برابر مقررات  

 « .ردد گوصول و پرونده مختومه می


