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 تجار و معامالت تجارتی  -باب اول

 .تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار بدهد -4ماده 

 .پردازد میاين ماده به تعريف تاجر از ديدگاه شخصی  -4نكته 

و گذران زندگی صورت است که بری امرار معاش  هايیشغل معمولی به مفهوم فعالیت -3ته نك

 .گیرد می

است که به حساب خود اعمال تجااری را شاغل    یتاجر کساز لحاظ دکترين حقوقی،  -3نكته 

بنابراين اگر کسی اعمال تجاری ذاتی را به حساب ديگری شاغل معماولی خاود    ؛ خود قرار دهد

 .شود میقرار دهد، اصیل تاجر شناخته 

قانون تجارت آماده   ۲منظور از معامالت تجاری، اعمال تجاری ذاتی است که در ماده  -4نكته 

 .است

عمل تجاری ذاتای و ديگاری فعالیات     ها آنو يکی از زمان اگر شخصی دو شغل را هم -8نكته 

هاا  ياک از ايان شاغل   ديگری باشد، معیار تعیین شغل معمولی، میزان درآمدی است کاه از هار  

 .شود میحاصل 

اگر کسی ممنوع از انجام اعمال تجاری باشد ولی باز هم عمل تجاری را شغل معمولی  -6نكته 

 .باشد نمیآن شخص خود قرار دهد، اين ممنوعیت مانع از تاجر شناخته شدن 

التجاره وی به فرزندش که صغیر است، ارث رسیده و اموال  تاجری فوت نموده و تمامی مال  4-

 ۶۹8۳آزاد   ؟شود میجا چه کسی تاجر محسوب  در این .شود میمزبور توسط قیم اداره 
 صغیر .۶

 قیم .۲

 .شوند نه صغیر و نه قیم تاجر محسوب نمی .۹

 هر دو .4 

 .قانون تجارت ۶به استناد ماده  .است حیصح «3» نهیگز

  به تجارت در ایران، صحیح است؟ بارات زیر در مورد اشتغال خارجیاناز ع یک کدام-3

 ۶۹87 یاسرسر

 .اتباع خارجه حق اشتغال به تجارت در ايران ندارند .۶

 .توانند به تجارت اشتغال يابند اتباع خارجه فقط با مشارکت اتباع ايران می .۲

 .اتباع خارجه بدون محدوديت حق اشتغال به هر نوع تجارت در ايران دارند .۹

 .هايی که منع خاص وجود دارد اتباع خارجه حق اشتغال به تجارت در ايران دارند مگر در زمینه .4

 است حیصح« 4» نهیگز. 
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لکن باه   ؛متمتع هستند رانياز حق اشتغال به تجارت در ا گانهیاتباع ب .م.ق ۳۱۶چه به موجب ماده  اگر

مالحظه  یبرا .ممنوع هستند یمعامالت تجار یاز اشتغال به برخ گانهیخاص اتباع ب نیقوان یموجب برخ

 :ک.موارد ر نياز ا یبعض

  رانيوز تئیه ۶۹۶۱سسات حمل و نقل مصوب ؤنامه منيیآ  -

  ۶8/۶۲/۶۹۶5قانون دالالن، مصوب  ۲ماده   -

 ۲8/4/۶۹۲8مصوب  ،یکشور يیمایقانون هواپ ۳ماده   -

 ۶۹۹۲و  ۶۹۹۶مصوب  مه،یب یها مربوط به شرکت یهانامهبيتصو  -

 ۶۹۹4، مصوب یقانون بانکدار  -

 ۶۹7۶کشور مصوب  یو بانک یقانون پول  -

 ۲۶/۳/۶۹78مصوب  د،یصادرات تول قيقانون تشو یاصالح 8ماده   -

 ۶۹47بورس اوراق بهادار، مصوب  سیقانون تأس ۶۲ماده  ۶بند   -

 ۶۹74مصوب  ،یدیتول یواحدها تیماده واحده قانون گسترش مالک  -

 .ک.ر) .سات یهاا ن موجب تاجر شناخته شادن آن  گانگانیاست اشتغال به معامالت مزبور توسط ب یهيبد

 (.کيماده  ۹ ادداشتي ،یکنون ی، قانون تجارت در نظم حقوق...و یلیدمرچ

-3 ۶۹87 مشاوران  از تعاریف زیر در مورد تاجر صحیح است؟ یک کدام 
 .تاجر کسی است که شغل معمولی خود را انجام انواع معامالت سودآور قرار دهد .۶

 .تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار دهد .۲

 .تاجر کسی است که شغل دائم خود را معامالت تجارتی سودآور قرار دهد .۹

 .تاجر کسی است که غیر از انجام معامالت تجارتی، به امر ديگری اشتغال نداشته باشد .4

 قانون تجارت ۶به استناد ماده  .است حیصح «3» نهیگز. 

-4 ۶۹8۹مشاوران   ...تجارتی های شرکتمدیران  
 .شوند کالً تاجر محسوب می .۶
 .شوند تاجر محسوب نمی .۲

 .شوند شخصی تاجر محسوب می های شرکتدر  .۹

 .شوند سرمايه تاجر محسوب می های شرکتدر  .4

 است حیصح «3» نهیگز. 
 ،یلا یدمرچ .ک.ر) .تاجر هستند ندهيها نما لذا آن ؛شرکت است یاز طرف و برا رانيمد یتجار تیفعال رايز

 (قانون تجارت ۶ماده  هیحاش ،یکنون ی، قانون تجارت در نظم حقوق...دکتر محمد و

-8 ۶۹8۲مشاوران   تاجر کیست؟
 .تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار دهد .۶

 .تاجر شخصی است که مبادرت به معامالت اموال غیرمنقول نمايد .۲



 9 قانون آموز حقوق تجارت

 .تاجر کسی است که حتی يک مرتبه اقدام به خريد به قصد فروش نمايد .۹

 .تاجر کسی است که معامالت او برای رفع حوائج شخصی نباشد .4

 قانون تجارت ۶به استناد ماده  .است حیصح «4» نهیگز. 

-6 ۶۹۳0وکالت     ...کسبه جزء 
 .مشمول مقررات حقوق تجارت نیستند .۶

 .اند معافبازرگان به شمار آمده ولی از داشتن دفاتر تجاری  .۲

 .باشند بازرگان محسوب شده و بدون استثناء مشمول همه تکالیف تجار می .۹

 .شوند اما در حال حاضر ديگر تاجر تلقی نمی ؛آمدند در گذشته بازرگان به حساب می .4

 ت.ق ۱و ۶به استناد مواد  .است حیصح «3» نهیگز. 

-7   ...کارمند دولت که در خارج از وقت اداری اشتغال به تجارت دارد 
 ۶۹8۶وکالت    

 .شود میتاجر محسوب  .۶

 .شود به هیچ وجه تاجر محسوب نمی .۲

 .که تجارت شغل اصلی او باشد شود میتاجر محسوب  در صورتی .۹

 .که تجارت با شغل اصلی او منافات نداشته باشد شود میتاجر محسوب  در صورتی .4

 ت.ق ۶به استناد ماده  .است حیصح «4» نهیگز. 

قضاات از   تیاشخاص از اشتغال به تجارت ممنوع هستند؛ مانند ممنوع یبعض نیاز قوان یبه موجب برخ

 .اشتغال به تجارت مطابق قانون استخدام قضات

 معامالت تجارتی از قرار ذیل است: -3ماده 

قصد فروش یا اجاره اعم از اینكهه تصهرفاتی   ه خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول ب .4

 .در آن شده یا نشده باشد

 .هر نحوی که باشده تصدی به حمل و نقل از راه خشكی یا آب یا هوا ب .3

کمیسیون( و یا عاملی و همچنین تصدی  کاری ) العمل هر قسم عملیات داللی یا حق .3

شود از قبیل تسهیل معامالت  می هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد ه ب

 .رسانیدن ملزومات و غیرهملكی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و 

و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بهر اینكهه بهرای رفهع حهوائ        تأسیس .4

 .شخصی نباشد

 .عملیات حراجیه تصدی ب .8

 .های عمومی هر قسم نمایشگاهه تصدی ب .6

 .هر قسم عملیات صرافی و بانكی .7
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 .شدمعامالت برواتی اعم از اینكه بین تاجر یا غیر تاجر با .9

 .عملیات بیمه بحری و غیر بحری .8

سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلهی یها خهارجی و معهامالت      کشتی .41

 .ها آنراجعه به 

 .اين ماده اعمال تجاری ذاتی را ذکر کرده است -4نكته 

 .تاجر مستلزم شناخت اعمال تجاری ذاتی است تشخیص تاجر از غیر -3نكته 

آن را  یا عدههرچند  .تصدی در اين ماده ايجاد بنگاه برای عمل تجاری استمنظور از  -3نكته 

 .کنند میبه تکرار عمل مذکور تعبیر 

 .بر اساس بند يک تنها خريد يا فروش مال منقول عمل تجاری است نه مطلق مال -4نكته 

 .شود میخريد يا فروش مال غیرمنقول تجاری تلقی ن -8نكته 

منظور از مال منقول هر نوع مال منقول مادی است و خريد و يا فاروش ماال منقاول     -6نكته 

 .شود میعمل تجاری محسوب ن ، ذاتاًغیرمادی حتی جهت فروش يا اجاره

تجااری و غیار    هاای  شارکت خريد يا فروش اوراق بهادار شاامل اوراق قرضاه، ساهام     -7نكته 

ماوارد  البته با اجتماع شارايط، ايان    .شود یمعمل تجاری محسوب نذاتاً تجاری، اوراق مشارکت 

 .عمل تجاری تبعی شناخته شود تواند می

خريد يا تحصیل اموال فکری و معنوی مانند آثار ادبی و هنری و تجاارتی ذاتااً عمال     -9نكته 

 .شود میتجارتی محسوب ن

ل هساتند و  در مورد اموال غیرمنقول حکمی بايد اذعان نمود که اين اموال ذاتاً منقاو  -8نكته 

را صرفاً از حیث صالحیت محاکم و توقیف در حکام ماال غیار منقاول دانساته       ها آن گذار قانون

 .شود میبنابراين خريد يا فروش اين اموال به قصد فروش يا اجاره عمل تجاری ذاتی تلقی ؛ است

قصد فروش يا اجاره بايد در ابتدای خريد ماال در ذهان خريادار باشاد تاا آن عمال        -41نكته 

بنابراين اگر در ابتدا شخص مالی را بخرد بدون قصد فروش يا اجاره آن عمل ؛ تجاری تلقی شود

 .شودذاتاً تجاری تلقی نمی

لقای  غیر از خريد، تحصل مال منقول به قصد فاروش ياا اجااره نیاز عمال تجااری ت       -44نكته 

 .شود می

عمال   تواناد  مای تحصایل   منشأ .و تملک می باشد تحصیل به معنای به دست آوردن -43نكته 

وقاايع   ۀلیوسا  باه البته در تجاری تلقی شدن تحصیل مال منقاول   .حقوقی يا واقعه حقوقی باشد

البتاه نظار    .دارد به قصد فروش يا اجاره بین حقوقدانان اختالف نظر وجاود و يا ايقاعات حقوقی 
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قراردادهای معوض باشاد تاا عمال تجااری      ۀوسیل بهغالب اين است که تحصیل مال منقول بايد 

 .ذاتی تلقی شود

اگر خريدار مال منقول به قصد فروش يا اجاره، تغییراتی در ماال قبال از فاروش ياا      -43نكته 

که تجاری بودن آن مخدوش شود؛ حتای اگار ايان     شود میاجاره انجام دهد اين عملیات باعث ن

 کامالًاما اگر اين تغییرات باعث شود که ماهیت آن مال منقول ؛ عملیات تغییردهنده عمده باشد

تلقای نماود    ور شاه یپشود و بايد او را به نوع ديگری تغییر يابد اين شخص ديگر تاجر تلقی نمی

و ماهیت پارچه باه   کند میآن را به لباس تبديل  اما ؛کند میمانند خیاط که پارچه را خريداری 

 .يابد میلباس تغییر 

باشاد  آب، هوا و ياا درياا   تصدی به حمل و نقل را از هر طريق يعنی  ۲بند دوم ماده  -44نكته 

 .داند میعمل تجاری 

حمل نقل چه حمل و نقل کاال باشد چه حمل و نقال مساافر، عمال تجااری تلقای       -48نكته 

 .شود می

يعنی بايد بنگاهی جهت عمل حمال و نقال    ؛حمل و نقل بايد به صورت تصدی باشد -46نكته 

 .شودوجود داشته باشد و تکرار 

 .شود میعمل تجاری تلقی  ۲طبق بند سوم ماده  یکار العمل حق -47نكته 

کار کسی است که به نام خود و به حسااب ديگاری عمال تجااری انجاام       العمل حق -49نكته 

 .دهد می

نااقص   ۀنماينداما بايد آن را  ؛شود میی تلقی کار از جمله نمايندگان تجار العمل حق -48نكته 

کامل تجاری زمانی است که شخص به نام ديگاری و باه حسااب ديگاری      ۀنمايندزيرا ؛ شناخت

کاار باه ناام     العمال  حقولی  .و از اين عملیات نه حقوقی بر عهده دارد و نه تعهدی کند میعمل 

 العمال  حقخود  ۀعهدبر  کاری العمل حقبنابراين تعهدات ناشی از ؛ نمايد می ظیفهو انجامخودش 

 .کار است ولی حقوق ناشی از آن اعمال به حساب اصیل می باشد

که شغل معمولی خود را داللی قارار دهاد،   صورتی طبق بند سوم ماده فوق، دالل در -31نكته 

 .شود میتاجر محسوب 

ماهیات   از نظار  صارف  ولای  ؛ممکن است عملیات داللی به صورت ايجاد بنگاه باشاد  -34نكته 

 .ايجاد آن باشد داللی ممکن است همراه با ايجاد بنگاه يا بدون ،عملی ثیاز ححقوقی 

اگر عمل داللی با عنوان تصدی به داللی انجام شود بايد مجوز کار از مراجع رسامی   -33نكته 

 .دريافت شود
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را  هاا  آن صاورتی کاه  زيارا در  ؛ ديان داللی بدون پروانه را بايد تاجر قلمداد کردمتص -33نكته 

 .يابند میتاجر قلمداد نکنیم از تکالیف ناشی از عمل خالفشان رهايی 

دالل انجاام   ۀوسایل  بهداللی بدون پروانه خللی در قراردادهايی که تصدی به عملیات  -34نكته 

 .کند میشده، وارد ن

 .شود می یطبق بند سوم ماده فوق، عاملی عمل تجاری ذاتی تلق -38نكته 

بناابراين در ماهیات آن اخاتالف وجاود     ؛ تجارت تعريف نشده استعاملی در قانون  -36نكته 

ولی با توجه به تعريف حقوقدانان عامل کسی اسات کاه باه ناام و حسااب ديگاری عمال         .دارد

 ۀدسات بناابراين جازء   ؛ خاود او قارار دارد   ۀعهاد و حقوق و تعهدات ناشی از عملاش بار    کند می

 .نمايندگی کامل قرار دارد

؛ کااری  العمال  حاق منظور از تسهیل معامالت ملکی، داللی معامالت ملکی است ناه   -37نكته 

اسات و   برخالف ساير اقسام داللی از اعمال تجارتی ذاتی بنگاهیبنابراين داللی معامالت ملکی، 

 .بايد تکرار شود

 خواهناد  مای چون بارای اشخاصای کاه     .پیدا کردن خدمه، ماهیتاً نوعی داللی است -39نكته 

ايان موضاوع نیاز باياد      .کناد  مای قرارداد کار يا اجاره اشخاص منعقد نمايند، طرف معامله پیدا 

 .بنگاهی بوده و تکرار داشته باشد

، عمل تجاری ذاتی است کاه  4و به کار انداختن هر قسم کارخانه طبق بند  تأسیس -38نكته 

 .بنگاه دارد تأسیسنیاز به 

و به کار انداختن کارخانه، در صورتی عمل تجاری ذاتی است که بارای رفاع    تأسیس -31نكته 

 .نباشدحوائج شخصی 

 نیازهاای اسات ناه    یو تجاارت نیازهاای شخصای صانعتی    منظور از حوائج شخصی،  -34نكته 

 .شخصی طبیعی

حراجی ايجاد بنگاه برای فروش اعمال ديگاران اسات اگار اماوال خاود را بفروشاد،        -33نكته 

 .باشد نمیحراجی 

و يا هنار   ءیمومی گذاشتن شبه نمايش ع ،عمومی هاینمايشگاه هر قسمتصدی به  -33نكته 

يا هنر نمايش گذاشته شاده   ءیاشاکنندگان در ازای نفس تماشای شکه تم یا گونه بهورزش،  اي

 .بپردازند به متصدی امر وجهی

و نمايشگاه به معاانی فاوق    شود میاتومبیل داللی محسوب  یها شگاهينماتصدی به  -34نكته 

 .باشد نمی
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صارافی باه معناای     .، عمل تجاری ذاتای اسات  5هر قسم عملیات صرافی طبق بند  -38نكته 

 .تبديل پول يک کشور به کشور ديگر است

عملیات صرافی نیاز به ايجاد بنگاه نداشته و به صرف اينکه فرد ايان عمال را شاغل     -36كته ن

 .شود میمعمولی خود قرار دهد، تاجر شناخته 

 صاورتی کاه  در  .سته اسات ن، هر قسم عملیات بانکی را تجاری دا۲مده  5طبق بند  -37نكته 

ماثالً قباول نگهاداری امانات عملیاات       ؛اقسام اعمال بانکی را تجاری قلمداد کرد ۀهم توان ینم

 .بانکی نیست

 گفت:  توان میاز جمله اعمال تجاری بانکی  -39نكته 

 وجوه؛   نويسی پذيرهسپرده  .۶

   ؛اعطای تسهیالت پولی .۲

 ...گشايش اعتبار اسنادی و .۹

تعاونی سهامی عاام   های شرکتعملیات بانکی صرفاً به صورت شرکت سهامی عام و  -38نكته 

 .است پذير امکان

ساهام آن باياد باا ناام      چنانچه بانک در قالب شرکت سهامی عام تشکیل گردد کلیه -41نكته 

 .باشد

عبارت است از چهار عمل صدور برات، ظهرنويسای بارات،    منظور از معامالت برواتی -44نكته 

 .خص ثالثباشد يا قبولی ش گیر براتقبولی  قبول برات اعم از اينکه قبولی، ضمانت برات و

 .شود میبه معامالت برواتی، معامالت تجاری حکمی گفته  -43نكته 

از مصااديق   ضامانت ايان دو ساند    چاک و  ظهرنويسی سفته و ،چک صدور سفته و -43نكته 

 .درنتیجه اين اعمال ذاتاً تجارتی نیستند اند نشدهبرواتی قلمداد  معامالت

ذاتاً عمل تجارتی است حتای اگار ماال بیماه شاده غیار        هر حال معامالت بیمه در -44نكته 

 .منقول باشد

قالب  انجام عملیات بیمه صرفاً در ،گری بیمه تأسیس بیمه مرکزی و انونق بر اساس -48نكته 

ايان   50مطاابق مااده    نام باشد و سهام اين شرکت بايد با هیو کلشرکت سهامی عام مجاز است 

 .های ايرانی ارائه دهندقانون برخی از خدمات را فقط شرکت

، فروش کشتی و کشتیرانی داخلی يا خاارجی و معاامالت   سازی کشتی ۶0طبق بند  -46نكته 

، ذاتًا تجاری است هرچناد ايان ماوارد در بنادهای پیشاین ذکار شاده باود؛ اماا          ها آنراجع به 

 .ف شودخواسته که معامالت راجع به کشی و ساخت آن به صورت مجزا، تعیین تکلی گذار قانون
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ذاتااً   ،خواه بارای مصاارف شخصای   و فروش يا اجاره باشد قصد بهخريد کشتی خواه  -47نكته 

حتی اگر برای مصارف شخصای باشاد ذاتااً از اعماال      سازی کشتیاست همچنین  عمل تجارتی

 .شود میتجارتی محسوب 

عاملاه در  آمده منظور هار ناوع م   ۶0که در قسمت آخر بند  ها آنراجع به  معامالت -49نكته 

 .در مورد کشتی می باشد ...اين مورد اعم از اجاره رهن و 

ی کاه باه منظاور سااخت و فاروش آپارتماان ايجااد        هاي شرکتمعامالت غیرمنقول  -48نكته 

 .شود می، استثنائاً تجاری تلقی اند شده

 .شود میمعامله تاجر با غیر تاجر، اگر برای حوائج تجارتی باشد، تجاری محسوب  -81نكته 

 ۶۹۳0آزاد   از موارد زیر است؟ یک کدامقانون تجارت  3ماده منظور از معامالت برواتی در  -4
 .صدور، ظهرنويسی، ضمانت و قبولی برات .۶

 .هر قراردادی که برای ايفای تعهد پولی ناشی از آن برات صادر شده است .۲

 .صدور، ظهرنويسی و ضمانت اسناد براتی .۹

 .دار تنزيل اسناد براتی وعده .4

 است حیصح «4» نهیگز. 
و انتقال آن است  جادياقدامات مربوط به ا هیقانون تجارت کل ۲مندرج در ماده  یمنظور از معامالت بروات

 .و ضمانت یسيظهرنو -یقبول -صدور یعني

 ۶۹۳0آزاد     داللی معامالت اموال غیرمنقول: -3
 .شود مطلقاً عمل تجارتی محسوب نمی .۶

 .باشد از اعمال تجاری ذاتی می .۲

 .باشد در چارچوب يک بنگاه و مؤسسه صورت پذيرد، تجارتی می چنانچه .۹

باشاد و از جملاه اعماال تجاارتی تبعای       توسط يک شرکت سهامی صورت پذيرد تجارتی می چنانچه .4

 .شود میمحسوب 

 قانون تجارت ۲ماده  ۹به استناد بند  .است حیصح «3» نهیگز. 

باه هار ناوع     یتصاد  نیو همچنا  یعاامل  ايا ( و ونیسا یکم ) یکاار  العمال  حق اي یدالل اتیهر قسم عمل

 ايکردن خدمه  دایپ اي یمعامالت ملک لیتسه لیاز قب شود یم  جاديامور ا یانجام بعض یکه برا یساتیتأس

 .رهیملزومات و غ دنیو رسان هیته

 ۶۹8۱آزاد    ...منظور از معامالت برواتی معامالتی است که مورد معامله آن  -3

 .بروات باشد .۶

 .کاال باشد .۲

 .که خريدار به جای وجه نقد برات بدهد کاال باشد، به شرط آن .۹

 .که طرفین معامله تاجر باشند کاال باشد، مشروط بر آن .4
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 است حیصح «4» نهیگز. 
و انتقال آن را محقاق   جاديو ا شود یبرات انجام م یاست که رو یاعمال حقوق یمنظور از معامالت بروات

ص ...و  اتیا حقوق تجارت، کل ،ینیاسک عایدکتر رب .ک.)ر« و ضمانت یسيظهرنو ،یصدور ، قبول یعني کند؛ یم

۱۶) 
منظاور از معاامالت   ...»کشاور   یعالوانيد یعموم تئیه ۶۲/۳/۶۹۹۳ -۲58۹شماره  یاصرار یرأ طبق

اسات کاه    یمعامالت گريو فروش بروات و به عبارت د ديقانون تجارت خر ۲ماده  8مذکور در بند  یبروات

 داري، اگرچه خر دباش ربراتیغ يیایکه مورد معامله کاال و اش یو معامالت باشد یمورد معامله آن بروات م

 ویآرشا ) «...باشاد  یتبار ما و عنوان آن معامالت اع شود یمحسوب نم یوجه نقد برات بدهد، بروات یبه جا

 (.۹۶۱، ص 4۶سال  هان،یک یحقوق

  العمل کار کدام گزینه نادرست است؟ در مقایسه میان دالل و حق -4
 ۶۹8۲ یسراسر                                                                                                                            

 .هر دو تاجر هستند .۶

 .هر دو وکیل آمر هستند .۲

 .گردند هر دو اصوالً با حصول نتیجه مستحق اجرت می .۹

 .هستند وکالت هر دو در موارد سکوت قانون تجارت تابع مقررات راجع به .4

 است حیصح «3» نهیگز. 
هار   .ق ۹۱۳و  ۹48و به موجب ماواد   شوند یقانون تجارت هر دو تاجر محسوب م ۲ ۀبه استناد ماد رايز

قاانون تجاارت در ماوارد     ۹۹7و  ۹78مستحق اجرت هستند و به استناد مواد  جهیدو اصوالً با حصول نت

 .سکوت قانون تجارت، تابع مقررات وکالت است

 ۶۹58قضاوت    کدام گزینه صحیح است؟ -8
  .ددگر هر قسم معامالت صرافی و بانکی معامالت تجاری محسوب می .۶

 .گردد هر قسم معامالت صرافی و بانکی معامالت تجاری محسوب نمی .۲

 .گردد محسوب می کاری العمل حقهر قسم معامالت صرافی و بانکی  .۹

 .گردد محسوب می کاری العمل حقهر قسم معامالت صرافی و بانکی معامالت تجاری و  .4

 قانون تجارت ۲ ۀبه استناد ماد .است حیصح« 4» نهیگز. 

 ۶۹5۳قضاوت    ؟شود میکدام یک از معامالت ذیل تجارتی محسوب  -6

 .نمايد تاجر برای حوايج شخصی خود می معامالتی که تاجر با غیر .۶

 .معامالت غیرمنقول .۲

 .خريد اوراق قرضه از شرکت سهامی عام .۹

 .ها بانکمعامالت بین  .4

 ت.ق 4و  ۲،۹به استناد مواد  .است حیصح «4»نهیگز. 
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 ۶۹8۳قضاوت   ؟شود میاز معامالت زیر تجارتی محسوب  یک کدام-7

 خريد اوراق قرضه از شرکت سهامی عام .۶

 های دولتی و خصوصی معامالت بین بانک .۲

 تحصیل يا خريد هر نوع مال غیرمنقول به قصد فروش .۹

 ۲ و ۶های  گزينه .4

 74 ۀو مااد  .ت.ق 4 ۀو مااد  ۹ ۀماد ۶و بند  ۲ ۀماد 5و  ۲به موجب بند  .است حیصح« 3» نهیگز 

 .ت.ق.ا.ل

 ۶۹5۱ یسردفتر  کدام یک از موارد زیر معامله تجارتی محسوب است؟-9
 تسهیل و نقل و انتقال اموال غیرمنقول .۶
 تسهیل معامالت ملکی .۲

 رهن اموال غیرمنقول .۹
 نقل و انتقال اموال ملکی  .4

 قانون تجارت ۲به استناد ماده  .است حیصح «3»نهیگز. 

 ۶۹55 یسردفتر                              در حقوق فعلی ایران کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ -8
 .شوند محسوب نمی« معامالت تجاری»، عملیات بانکی ديگر ها بانکبا ملی شدن  .۶

 .شوند محسوب می« معامالت تجاری»، عملیات بانکی کماکان ها بانکبا وجود ملی شدن  .۲

 .شوند های ملی شده، تاجر محسوب نمی بانک .۹

 .قانون تجارت، راجع به تجاری بودن عملیات بانکی ساکت است .4

 قانون تجارت ۲به استناد ماده  .است حیصح «3»نهیگز. 

 ۶۹80 یسردفتر                                                 کدام گزینه صحیح است؟-41

صادر  که ناصدور چک اگر از محلی به محل ديگر باشد ذاتاً عمل تجارتی نیست ولی اگر در همان مک .۶

 .شده بايد تأديه گردد ذاتاً عمل تجاری است

 .صدور چک اگر از محلی به محل ديگر باشد، ذاتاً عمل تجارتی است .۲

 .د تجاری استضمانت صادرکننده، ظهرنويس و اعتراض در حکم سن در خصوصصدور چک،  .۹

 .ها و اعتراض تبعاً تجارتی است ضمانت صادرکننده و ظهرنويس در خصوصصدور چک  .4

 قانون تجارت ۲به استناد ماده  .است حیصح« 3»نهیگز. 

 ۶۹8۲ یسردفتر                                                          گردد؟ کدام مورد، تجارتی محسوب می-44
 .کمیسیون( و يا عاملی) کاری العمل حقهر قسم عملیات داللی يا  .۶

 .تصدی به حمل و نقل از راه خشکی يا آب و هوا به هر نحوی که ممکن باشد .۲

خريد يا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينکه تصرفاتی در آن شده يا نشده  .۹

 .باشد

 .هر سه مورد .4



 01 قانون آموز حقوق تجارت

 قانون تجارت ۲به استناد ماده  .است حیصح« 4» نهیگز. 

 ۶۹8۹ یسردفتر                       .شود میمحسوب  ...کدام گزینه صحیح است؟ عملیات بیمه -43
 غیرتجارتی .۶

 بحری و غیربحری تجارتی .۲

 قرارداد ارفاقی .۹
 بحری تجارتی و غیربحری غیرتجارتی .4 

 قانون تجارت ۲ماده  ۳به استناد بند  .است حیصح «3» نهیگز. 

 .شود یمحسوب م یقانون تجارت معامله تجار ۲به استناد ماده  یبحر ریو غ یبحر مهیب اتیعمل

 ۶۹87وکالت    کدام مورد زیر در شمار معامالت تجارتی تبعی است؟-43

 .تجارتی های شرکتکلیه معامالت  .۶

 .عملیات بیمه بحری و غیربحری .۲

 .معامالت برواتی اعم از اينکه بین تاجر و غیرتاجر باشد .۹

 .و يا عاملی کاری العمل حقعملیات داللی و  هر قسم .4

 ت.ق ۹و ۲به استناد مواد  .است حیصح «4» نهیگز.  

 ۶۹8۱وکالت    های زیر صحیح نیست؟ کدام یک از گزینه -44

 .استشود، عمل تجاری  ماشینی که به قصد اجاره معاوضه می .۶
 .خريد چرم جهت تبديل به کفش به قصد فروش تجاری نیست .۲
 هرگاه کسی قالی بخرد برای منزل خود و بعد از مدتی آن را بفروشد عمل تجاری .۹

 .است
 .خريد کتاب به قصد فروش آن عمل تجاری است .4

 ت.ق ۲ماده  ۶به موجب بند  .است حیصح« 3»نهیگز. 

کاه   سات ین یعمل تجار لیدل نيآن را بفروشد به ا یبخرد و پس از مدت یمنزل خود قال یبرا یاگر کس

 .وجود داشته باشد لیتحص اي ديخر نیح دياجاره با ايقانون تجارت قصد فروش  ۲ماده  ۶به استناد بند 
 (.۱4ص  ات،یحقوق تجارت، کل ،ینیاسک عایر.ک. دکتر رب)

 ۶۹8۱وکالت   ...یمعامالت بروات -48

 .تجاری است اًذات .۶
 .تجاری است اًمطلق .۲
 .وقتی بین تجار باشد تجاری است .۹
 .صحیح است ۲و  ۶گزينه  .4

 ت.ق ۲به استناد ماده  .است حیصح« 4» نهیگز. 
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قانون تجارت مقرر داشته معامالت غیرمنقول به ههی  وجهه تجهارتی محسهوب      4ماده  -46

   ...های معامالت ملكی بنگاهتوان گفت که فعالیت  این اساس می بر ...شود نمی
 ۶۹80مشاوران                                                              

 .تجارتی نیست .۶

 .اگر با خريد و فروش ملک همراه باشد تجارتی است .۲

 .تواند تجارتی باشد می .۹

 .تجارتی هست .4

 قانون تجارت ۲ماده  ۹به استناد بند  .است حیصح « 4» نهیگز. 

 یذاتا  یاز اعماال تجاار   یمعامالت ملکا  لیو تسه یبه جهت دالل یمعامالت ملک یها بنگاه تیفعال رايز

 .باشد ینم یکنند تجار یم رمنقولیکه اقدام به معامله مال غ ۀو فروشند دارياست و عمل خر

 ۶۹8۶مشاوران      ...معامالتی است که ای مربوط به اموال غیرمنقول ارائه خدمات بیمه -47

 .به هیچ وجه تجارتی نیستند .۶

 .تجارتی هستند .۲

 .فقط اگر از سوی تاجر صورت گیرد تجارتی هستند .۹

 .اگر با خريد و فروش ملک همراه باشند تجارتی نیستند .4

 است حیصح «3» نهیگز. 
 4و مااده   شاود  یمحساوب ما   یعمل تجاار  مه،یب اتیقانون تجارت هر نوع عمل ۲ماده  ۳طبق بند  رايز

کارده راجاع باه نقال و انتقاال اماوال        یتلقا  یرتجاار یرا غ رمنقاول یقانون تجارت که معامالت اموال غ

 .است رمنقولیغ

 ۶۹8۹مشاوران                                                                    ...داللی معامالت اموال غیرمنقول -49

 .باشد از اعمال تجارتی ذاتی می .۶
 .شود مطلقاً تجارتی محسوب نمی .۲

 .باشد در چارچوب يک بنگاه و مؤسسه صورت پذيرد تجارتی می چنانچه .۹

باشاد و از جملاه اعماال تجاارتی تبعای       توسط يک شرکت سهامی صورت پذيرد تجارتی می چنانچه .4

 .شود میمحسوب 

 قانون تجارت ۲ماده  ۹به استناد بند  .است حیصح «4» نهیگز. 

باه هار ناوع     یتصاد  نیو همچنا  یعاامل  ايا ( و ونیسا یکم ) یکاار  العمال  حق اي یدالل اتیهر قسم عمل

 ايکردن خدمه  دایپ اي یمعامالت ملک لیتسه لیاز قب شود یم  جاديامور ا یانجام بعض یکه برا یساتیتأس

 .رهیملزومات و غ دنیو رسان هیته

 ۶۹84مشاوران   شود؟ معامالت تجاری محسوب نمی یک کدام -48

 عملیات جراحی .۲ معامالت غیرمنقول .۶
 معامالت منقول .4  یات صرافی و بانکیلعم .۹



 09 قانون آموز حقوق تجارت

 قانون تجارت 4و  ۲به استناد مواد  .است حیصح «4» نهیگز. 

 ۶۹84مشاوران   ...صدور سفته -31

 .شود میکه به منظور امور تجارتی باشد، ذاتاً تجارتی محسوب  درصورتی .۶
 .شود میتوسط تاجر صورت گرفته باشد، ذاتاً تجارتی محسوب  چنانچه .۲

 .شود میکه از محلی به محل ديگر باشد، تجارتی محسوب  درصورتی .۹

 .شود میتوسط تاجر صورت گرفته باشد، تبعاً تجارتی محسوب  چنانچه .4

 است حیصح« 4» نهیگز. 
است اختالف نظر وجود دارد، لکن نظر غالاب   یرتجاریغ اي یصدور سفته ذاتاً عمل تجار کهنيدر مورد ا

 یقانون تجارت عمل تجار ۲ماده  8فقط معامالت برات به استناد بند  یاسناد تجار نیاست که در ب نيا

 .( استی)حکم یذات

 ۶۹84 مشاوران  ...داللی اموال غیرمنقول -34

 .شود عملیات تجاری محسوب نمی .۶
 .عملیات تجاری ذاتی است .۲

 .که در چارچوب بنگاه يا مؤسسه صورت پذيرد، عملیات تجاری حکمی است درصورتی .۹

 .عملیات تجاری تبعی است .4

 است حیصح «3» نهیگز. 
 لیاسات )تساه   یذاتا  یصرفنظر از موضوع آن عمال تجاار   یقانون تجارت دالل ۲ماده  ۹به استناد بند 

و در قالب مؤسسه و بنگااه   یکه به صورت تصد شود یمحسوب م یعمل تجار یدرصورت یمعامالت ملک

 (.ردیانجام گ

 ۶۹5۳قضاوت   ؟شود میکدام یک از اسناد ذیل تجاری محسوب -33
 .برات .۲  .اوراق قرضه .۶

 .هر سه .4    .سهام .۹

 ت.ق.ا.ل 74ت و .ق ۲ ۀماد 8به استناد بند  .است حیصح «3» نهیگز. 

 ۶۹5۳قضاوت   کدام عبارت غلط است؟ -33

که معامله به جهتی از جهات قانونی فسخ شود دالل مستحق اجرت نیست هرچناد فساخ    در صورتی .۶

 .قرارداد مستند به او نباشد

 .مقررات قانون تجارت در باب اسناد در وجه حامل شامل اسکناس نیست .۲

 .شود میمعامله تجارتی محسوب  کاری العمل حقهر قسم عملیات داللی يا  .۹

است مگر در مواردی کاه در قاانون تجاارت اساتثناء گردياده       وکالتقرارداد حمل و نقل تابع مقررات  .4

 .است
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 ت.ق ۹۹4،۹7۲،۹58، ۲ ۀماد ۹به استناد بند  .است حیصح «4» نهیگز. 

 ۶۹۳0آزاد   تجاری: های شرکتمدیران  -34
 .کنند شوند چون به نام خود عمل می تاجر محسوب می .۶

 .کنند شوند چون به نام ديگری عمل می تاجر محسوب نمی .۲

 .کنند شوند چون به نام خود و به حساب خود عمل می تاجر محسوب می .۹

 .کنند شوند چون به نام خود و به حساب ديگری عمل می تاجر محسوب نمی .4

 قانون تجارت ۲تناد ماده به اس .است حیصح «3»نهیگز. 

آن را  تاوان  ینما  نيبناابرا  ؛کنناد  یاقدام م یبه نام و به حساب شرکت تجار یتجارت یها شرکت رانيمد

 .تاجر محسوب کرد

تجارتی محسوب  ها آناعتبار تاجر بودن متعاملین یا یكی از ه معامالت ذیل ب -3ماده 

 :شود می

 .ها کلیه معامالت بین تجار و کسبه و صرافان و بانک .4

 .نماید کلیه معامالتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائ  تجارتی خود می .3

که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر بهرای امهور تجهارتی اربهاب خهود       کلیه معامالتی .3

 .نماید می

 .های تجارتی کلیه معامالت شرکت .4

چاون باه اعتباار تااجر      شاود  مای اعمال تجاری اين ماده، اعمال تجاری تبعی شناخته  -4نكته 

 .باشد نمیو ماهیت اين اعمال تجاری  شوند میشناخته شدن شخص، تجاری تلقی 

 .تجاری است مگر اينکه خالف آن ثابت شود ،اصل بر اين است که کلیه اعمال تجار -3نكته 

را باه حسااب تااجر خاود انجاام       یخدمه تاجر، معاامالت  اياز مواقع کارکنان  یاریبس -3نكته 

کاه   یدر صاورت  یولا  شوند میتاجر شناخته ن وجه هیچ، البته کارکنان و خدمه تاجر به دهند می

 .شود میمحسوب  یمعامله تجار نيا نديارباب خود معامله نما یبرا

انجام دهد که مرباوط   ارباب خود یبرا ای معاملهتاجر،  از کارکنان یکيکه  یدر صورت -4نكته 

 نیچن نيا دينما هیمصرف منزل ارباب خود ته یروغن برا یمثالً مقدار ؛به امور تجارت او نباشد

 .نخواهد بود یتجارت یمعامالت

 یتجاارت  اناد  شاده  لیتشاک  یانجام امور تجاارت  یکه برا یتجارت های شرکتمعامالت  -8نكته 

 .موضوع است تیمورد از لحاظ اهم نيقانون در ا حيو تصر شوند میمحسوب 

در  رايا ز ؛محسوب داشت یتجارت دينبا زیرا ن یتجارت های شرکتمنقول  ریمعامالت غ -6نكته 

 .«شود میمحسوب ن یتجارت وجه هیچمنقول به  ریمعامالت غ»شده  حيقانون تصر 4ماده 


