ًام ٍ ًام خاًَادگی:

کذتَرسی:

.........................

تاریخ:
.........................

..........................

.1حجن هبٌا را تعزیف کٌیذ ؟
الف  :تعذاد سْاهی کِ هَرد هعاهلِ قزار هی گیزد ٍ درصذ تغییز قیوت بصَرت کاهل اعوال هی گزدد
ب  :تعذاد سْاهی کِ بایذ در آى رٍس هَرد هعاهلِ قزار گیزد تا کل درصذ تغییز قیوت اعوال گزدد.
ج  :تعذاد سْاهی کِ بایذ در آى رٍس هَرد هعاهلِ قزار گیزد تا قیوت یک درصذ تغییز کٌذ
د  :تعذاد سْام هطخصی کِ آى رٍس هعاهلِ گزدیذُ

.2حق تقذم سْام بِ چِ کساًی تعلق هی گیزد؟
الف :بِ سْاهذاراًی کِ در سهاى افشایص سزهایِ ضزکت سْاهذار بَدًذ
ب :بِ سْاهذاراًی کِ با باالتزیي قیوت سْام را خزیذاری کزدُ اًذ
ج :بِ سْاهذاراًی کِ سْام را بعذ یا قبل اس هجوع ٍ قبل اس افشایص سزهایِ خزیذ کزدُ اًذ
د :بِ سْوذاراًی کِ تعذاد سیادی سْن در اختیار دارًذ

 . 3شاخص لیوت تَرس تْراى ،لیوت سْام توام شرکت ّای  ..........در تَرس را در تر هی گیرد ٍ در صَرتی کِ
ًواد شرکتی تستِ تاشذ یا ترای هذتی هعاهلِ ًشَد  ،لیوت آخریي هعاهلِ آى در شاخص لحاظ ..........
ب  :پذیزفتِ ضذُ  -هی گزدد

الف  :هعاهلِ ضذًُ -وی گزدد
ج  :با سزهایِ باالتز اس ّ 11شار سْن  -هی گزدد

د  :فزابَرسی  -هی گزدد

.4آیا هوکي است کسی در اٍلیي دلایك تازار تَرس سْاهی را تخرد ٍ ساعتی تعذ ّواى را تفرٍشذ؟
الف :خیز بِ دلیل تسَیِ ًطذى ٍجَُ هعاهالتی
ب  :بلِ با راُ اًذاسی سیستن جذیذ هعاهالتی اهکاى فزٍش سْاهی کِ ّواى رٍس اقذام بِ خزیذ کزدُ ایذ را دارا هی باضذ
ج  :خیز فزٍش ّواى سْن کِ در ّواى رٍس خزیذاری ضذُ خالف ضوزدُ هی ضَد
د :خیز چَى اسًظز ًاظز باسار ٍ ًَساًات قیوتی سْن ایي اهکاى پذیز ًیست

. 5حذالل ٍ حذاکثر ًَساى هجاز در تازار تَرس ٍ فراتَرس(لثل از گرُ هعاهالتی)تِ ترتیة چِ هیساى است؟
الف:هثبت ٍهٌفی-3هثبت ٍهٌفی4

ب:هثبت ٍهٌفی-5هثبت ٍهٌفی5

ج:هثبت ٍهٌفی-3هثبت ٍهٌفی5

د:هثبت ٍهٌفی-4هثبت ٍهٌفی4

.6کذاهیك ازٍظایف هجوع عوَهی فَق العادُ است؟
الف :تغییز اساسٌاهِ

ب :تغییز سزهایِ

ج :اًحالل ضزکت

دّ :وِ هَارد

.7جاهع تریي ٍ تْتریي گسیٌِ کذام است؟
الف :قیوت سْام در باسار بز اساس عزضِ ٍ تقاضا تعییي هی ضَد.
ب :قیوت سْام در باسار تَسط خزیذار تعییي هی ضَد.
ج :قیوت سْام در باسار تَسط فزٍضٌذُ تعییي هی ضَد.
د:کقیوت سْام در باسار تَسط ضزکت بَرس تعییي هی ضَد.

.8کارگسارًاظر کیست؟
الف:کارگشاری است کِ سْاهذاراى هی تَاًٌذ دارایی سْام خَد تحت ًظز آى کارگشار را صزفا اس طزیق ّواى کارگشار بِ فزٍش بزساًٌذ.
ب:کارگشاری هی باضذ کِ سْاهذار اس طزیق آى ضزکت اقذام بِ خزیذ سْام ًوَدُ است.
ج:کارگشاری هی باضذ کِ سْاهذار هی تَاًذ تعذاد سْام ّای خَد را در آى افشایص دّذ.
دّ :وِ هَارد

. .9هعاهالت اٍراق تْادار در تَرس تْراى در چِ ساعاتی اًجام هی گیرد؟
الف0:51.:تا12:11

ب0:31:تا11:51

د0:31:تا12:11

ج0:11:تا12:31

.01اٍلَیت اًجام هعاهالت تِ چِ صَرتی هی تاشذ؟
الف:قیوت سپس سهاى ٍرٍد سفارش

ب:سهاى سپس قیوت ٍرٍد سفارش

ج:قیوت سفارش

د:سهاى سفارش

پاسخٌاهِ سَاالت آزهَى
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اهضای ًوایٌذُ شرکت کارگساری اطویٌاى سْن

تاریخ ٍ اهضای هشتری

هحل گَاّی اهضای هشتری

