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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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منابع نفت و گاز موجود در کشور همواره نقشی اساسی و تعیین کننده در اقتصاد کشور 
ایفاء نموده است. و علیرغم سابقه طوالنی صنعت نفت وگاز در ایران که به قبل از سال 
1300 شمسی برمی گردد، عمر رشته حقوق نفت وگاز در نظام حقوقی ایران کمتر از 10 سال 
می باشد. لزوم ضابطه مند نمودن قوانین و مقررات حاکم بر صنعت نفت وگاز و ایجاد ادبیات 
حقوقی در خصوص این دو منبع اساسی باعث گردید در نظام آموزش عالی کشور رشته ای 
جدید تحت عنوان »حقوق نفت و گاز« تأسیس شود که همه ساله در چند دانشگاه مطرح 
کشور و در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به جذب دانشجو و تربیت آنان می پردازد. 
منابع آزمون کارشناسی ارشد این رشته با منابع حقوق گرایش تجارت بین الملل یکسان بوده 
و در این زمینه منابع مطالعاتی و کمک آموزشی به تعداد کافی وجود دارد ولی با بررسی های 
به عمل آمده با توجه به جدید و تخصصی بودن منابع، در زمینه کسب آمادگی برای آزمون 
دکتری این رشته تا کنون کتاب کمک آموزشی نگارش نشده است این در حالی است که 
افزایش روز افزون متقاضیان و لزوم بهره مندی از منابع کمک آموزشی تخصصی و معتبر، 
لزوم تدوین چنین منابعی را ایجاب می نماید. نویسنده که خود از دانشجویان دکتری حقوق 
نفت و گاز دانشگاه تهران می باشد با شناخت این ضرورت و با مطالعه دقیق منابع اصلی 
آزمون دکتری حقوق نفت و گاز و بررسی سؤاالت آزمون های کنکور سنوات گذشته با 
همکاری مؤسسه چتردانش، کتاب حاضر را به رشته تحریر درآورده است. این اثر نیز همانند 
سایر آثار مکتوب حقوقی خالی از نقص نبوده و  نویسنده برای پربار نمودن اثر به نظرات، 
انتقادات و پیشنهادات ارزنده شما نیاز مبرم دارد و لذا جهت تحقق این امر خواهشمند است 
نظرات خود را به آدرس ایمیل h.Farkhani@ut.ac.ir ارسال نمایید. امید است بتوانیم 

با این اثر خدمتی هرچند کوچک به جامعه حقوقی کشور ارائه دهیم. زیرا به قول موالنا:
هم به قدر تشنگی باید چشید آب دریا را اگر نتوان کشید   

هدایت فرخانی     
دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران  

سخن مؤلف
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سؤاالت آزمون مرحله اول

حقوق مدنی تعهدات
1- همه گزینه ها به جز ���������� از مصادیق وقایع حقوقی هستند؟

ب( اعراض    الف( غصب   
د( اتالف عمدی ج( تولد و مرگ   

2- در ماده 183 قانون مدنی به تعهد به عنوان ������������ اشاره شده است؟
ب( عامل ایجاد شخصیت حقوقی الف( عامل انتقال مالکیت  

د( یکی از آثار عقود ج( عامل اسقاط تعهد  

3- برخی ����������� اثر ���������� هستند ولی هر �������������� ناشی از ��������������� نیست� 
ب( تعهدات - عقد - تعهد-عقد الف( تعهدات - ایقاع - ایقاع - تعهد 

د( عقود-ایقاعات-عقد-ایقاع ج( عقود - تعهد - عقد - تعهد  

4- رابطة عقد و قرارداد در حقوق امروز کدام است؟
الف( عقد و قرارداد با هم مترادف هستند

ب( عقد و قرارداد در برخی موارد با هم شباهت دارند
ج( عقد و قرارداد با هم رابطه ای ندارند

د( برخی از قراردادها در زمرة عقود قرار می گیرند

5- گزینه صحیح کدام است؟ » در ماده 183 قانون مدنی، تعهد�����������«
الف( به معنای عهدبستن و پیمان آمده است و با اثر تملیکی عقد تعارض دارد

ب( به معنای انعقاد قرارداد آمده است و با اثر تملیکی عقد تعارض دارد
ج( به معنای عهدبستن و پیمان آمده است و با اثر تملیکی عقد تعارض ندارد.

د( هیچ یک

6- تعهد یک طرفه در حقوق ایران������؟
الف( اصوالً پذیرفته شده است؛ مگر در موارد استثنایی به موجب قانون.

ب( اصوالً ممنوع است مگر در موارد استثنایی به موجب قانون.
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ج( به طور مطلق و در همة موارد پذیرفته شده است. 
د( به طور مطلق و در هیچ موردی پذیرفته شده نیست.

7- تعهد یک طرفه �����������قرارداد از نظر اجتماعی ����������������� است�
ب( برخالف - خطرناک الف( مانند - خطرناک  

د( بر خالف - ممنوع ج( مانند - ممنوع   

8- کدام گزینه نادرست است؟
الف( اصوالً قواعد و احکام قصد و رضا واهلیت که در باب عقود ذکر می شود در مورد 

ایقاعات نیز جاری است.
ب( حیازت مباحات که یکی از اسباب مالکیت است ایقاع به شمار نمی رود.
ج( ابراء )صرف نظرکردن از حق دینی به اختیار( از مصادیق ایقاعات است.

د( اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست و ممکن است سبب اباحه نیز شود

9- کدام مورد درخصوص تعریف ارائه شده از عقد در ماده 183 قانون مدنی 
صحیح نیست؟

الف( این تعریف شامل قراردادهایی که برای طرفین ایجاد تعهد می کند نمی شود.
ب( تعریف مزبور قراردادهایی را که یک طرف یا هر دو طرف آن شخص حقوقی 

باشد، دربر نمی گیرد.
ج( تعریف مذکور عالوه بر عقود عهدی، عقود تملیکی را نیز شامل می شود.

د( این تعریف شامل قراردادهایی که موضوع آنها انتقال تعهد یا سقوط تعهد باشد 
نمی گردد.

10- جنبه ��� تعهد جزء ��� وجنبه ��� آن جزء ��� است�
ب( منفی - دارایی - مثبت - بدهی الف( مثبت - بدهی - منفی - دارایی  

د( هیچ یک ج( مثبت - دارایی - منفی - بدهی 

11- کدام یک درخصوص رابطه بین تعهد و حق دینی صحیح نیست؟
. الف( حق دینی و تعهد در حقیقت یک موضوع هستند 

ب( رابطة بین حق دینی و تعهد همان رابطه میان دائن و مدیون است.
ج( تعهد با حق دینی رابطة مستقیم دارد.

د( تعهد جنبة مثبِت رابطة حقوقی، و حق دینی جنبة منفی آن است. 
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12- کدام گزینه به صورت کامل ارکان تعهد را ذکر کرده است؟
الف( موضوع - طرف تعهد - رابطة حقوقی 

ب( موضوع - انتقال مال - خودداری از انجام کار 
ج( موضوع - انجام کار - رابطة حقوقی 

د( طرف تعهد - انتقال مال - خودداری از انجام کار

13- کدام یک تعریف شبه عقد است؟
صورت  دیگری  به  رساندن  ضرر  قصد  به  که  است  نامشروع  و  ارادی  عملی  الف( 

می گیرد و به او ضرر وارد می کند
ب( عملی است ارادی و مشروع که بدون توافق اشخاص ایجاد دین می کند

ج( واقعه ای نامشروع است که با توافق اشخاص اثر عقد پیدا می کند
د( واقعه ای طبیعی است که همانند عقد اثر حقوقی دارد

14- منبع اصلی تمام تعهدات و الزامات کدام است؟
د( عقود و ایقاعات ج( ایقاعات   ب( عقود   الف( قانون 

15- کدام یک از عقود زیر در قانون مدنی ذکر نشده است؟
ب( عقود منجز و معلق  الف( عقود الزم و جایز   

د( عقود رضایی و تشریفاتی ج( عقد خیاری   

16- کدام مورد درخصوص تفاوت عقد جایز و الزم صحیح است؟
الف( عقد الزم برای طرفین الزم االتباع است ولی عقد جایز الزم االتباع نیست.

ب( عقد الزم جز در مواردی که قانون پیش بینی نموده قابل فسخ نیست ولی عقد 
جایز همواره قابل فسخ است

ج( عقد الزم هرگز گسیخته نمی شود ولی عقد جایز قابل گسیختن است.
نیز  ثالث  به اشخاص  قرارداد ولی عقد جایز نسبت  به طرفین  د( عقد الزم نسبت 

تسری می یابد.

17- در مورد جواز عقود کدام یک نادرست است؟
الف( جایز بودن عقود جزء طبیعت و ذات آنها نیست.

ب( در اغلب اوقات جایز بودن عقود جز و قواعد آمره به شمار نمی آید.
ج( افراد می توانند با توافق یکدیگر عقد جایز را به صورت غیرقابل فسخ درآورند.
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فسخ  غیرقابل  به صورت  را  عقد  یکدیگر  توافق  با  نمی توانند  جایز  عقد  طرفین  د( 
درآورند.

18- کدام گزینه صحیح است؟
با توافق  الف( توافق طرفین تعیین کننده ترین عامل در جواز یا لزوم عقد است و 

طرفین می توان عقد جایز را در همة جنبه ها و آثار مانند عقد الزم نمود.
ب( هیچگاه نمی توان با توافق طرفین ویژگی های عقد جایز را به صورت کامل از بین 

برد و آن را به صورت عقد الزم درآورد.
ج( با توافق طرفین نمی توان عقد جایز را از لحاظ عدم قابلیت فسخ به صورت عقال 

الزم درآورد.
د( انحالل عقد جایز بر اثر موت و جنون و سفه، هر یک از طرفین قاعده ای تکمیلی 

است و می توان خالف آن توافق نمود

19- عقد خیاری چه نوع عقدی است؟
الف( عقد جایز

ب( عقد الزم
ج( عقدی جایز و الزام آور است.

د( نسبت به طرفین دارای خیار جایز و نسبت به دیگری الزم است.

20- در مورد عقد جایز کدام گزینه نادرست است؟
الف( حق فسخ عقد جایز قابل اسقاط است و می توان عقد را الزام آور ساخت

ب( گاه جواز قرارداد با نظم عمومی یا اقتضای عقد ارتباط دارد
ج( عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهند آن را فسخ کنند

د( عقد جایز همواره از سوی طرفین جایز است

21- کدام مورد صحیح است؟ »در حقوق ایران������« 
الف( عقد معلق اصوالً باطل است مگر در موارد خاص که صحیح است
ب( عقد معلق اصوالً صحیح است مگر در موارد خاص که باطل است

ج( در عقد معلق اگر اثر عقد را منوط به اداره متعهد کنیم عقد صحیح است
د( در عقد معلق نمی توان انحالل عقد در آینده را منوط به شرطی نمود

22- در کدام مورد تعلیق واقعی محقق نمی شود؟
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الف( تحقق شرط در آینده احتمالی باشد.
ب( تحقق شرط در آینده نامعلوم باشد.

ج( تحقق شرط در آینده مربوط به حادثة خارجی باشد.
د( تحقق شرط در آینده مربوط به درستی و نفوذ عقد باشد

23- چنانچه در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا هفت ماه می تواند ثمن را 
به خریدار بازگرداند و عقد را فسخ کند، در این فرض بیع������������؟

ب( عقد معلق است   الف( عقد خیاری است  
د( نمی توان آن را بیع شرط نامید ج( عقد مشروط است  

24- در عقد معلق، تحقق معلق علیه چگونه اثری دارد؟
الف( اثر تحقق معلق علیه نسبت به عین و منافع مال متفاوت است.

ب( اثر قهقرایی دارد و از زمان انعقاد عقد مؤثر است.
ج( تحقق شرط در آینده موثر است و در گذشته مؤثر نیست مگر با تراضی خالف آن.

د( این اثر نسبت به قراردادهای مختلف یکسان نیست.

25- اگر تحقق شرط در آینده به یقین معلوم باشد: 
ب( عقد معلق است الف( عقد مشروط است  

د( هیچ یک ج( عقد موجل است  

26- تعلیق عقد ضمان به وجود دین به ������������
الف( به دلیل آنکه اثر انشاء منوط به وقوع حادثه خارجی است، صحیح است.

ب( به دلیل آنکه اثر انشاء منوط به وقوع حادثه خارجی و احتمالی است، صحیح 
است.

ج( به دلیل آنکه تحقق شرط در آینده قطعی است، صحیح نیست.
د( به دلیل آنکه تعلیق به شرایط درستی عقد است، صحیح نیست.

27- اثر عقد معلق پیش از وقوع شرط:
الف( پیش از وقوع شرط سرنوشت آثار عقد هنوز نامعلوم است

ب( عقد از همان روز انعقاد و قبل از محقق شدن شرط اثر دارد و محقق شدن شرط 
در آن تأثیر ندارد.

به جای  را  اثر خود  عقد،  نیست،  انجام شدنی  معلق علیه  که  اگر مشخص شود  ج( 
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می گذارد
د( همة موارد نادرست است

28- عقد معلق در کدام یک از حاالت زیر باطل است؟
الف( عقد معلق به شرط نامشروع  

ب( عقد معلق به شرط ناممکن
ج( عقد معلق به اراده متعهد

د( در همة موارد ذکرشده عقد معلق باطل است  

ضابطه   ��������� مقابله  و   �������� از   �������� عقود  تشخیص  ضابطه   ������ مقابله   -29
تفکیک عقود ��������� از �������� است�

الف( عوضین - دو تعهدی - یک تعهدی - تعهدات - معوض - غیر معوض
ب( تعهدات - معوض - غیرمعوض - ارزش ها - دو تعهدی - یک تعهدی
ج( طرفین - معوض - غیر معوض - عوضین - دو تعهدی - یک تعهدی
د( تعهدات - دو تعهدی - یک تعهدی - ارزش ها - معوض - غیرمعوض

30- رابطه بین عقد معوض و دو تعهدی کدام یک از روابط اربعه است؟
ب( تباین الف( تساوی   

د( عموم و خصوص من و چه  ج( عموم و خصوص مطلق  

حقوق تجارت بین الملل

31- گزینه نادرست کدام است؟
الف( مکتب مرکانتلیسم، اهمیت اقتصادی تجارت را براساس میزان طالیی که از این 

طریق به کشور وارد می شد، تبین می کرد.
ب( نظریة مزیت مطلق از نظریات دیوید ریکاردو است که در توجیه مبنای علمی 

تجارت بین الملل ارائه شده است.
ج( مکتب سوداگری طرفدار دخالت شدید دولت در امور اقتصادی و ایجاد محدودیت 

برای واردات بود.
د( براساس نظریة ریکاردو، حتی اگر کشوری در تولید و کاال دارای عدم مزیت مطلق 
باشد، داد وستدی که حاوی منافع متقابل برای طرفین است، می تواند صورت بگیرد.
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32- جهانی شدن حقوق )Globalization of law( و بین المللی شدن حقوق 
)Internationalization of law( چه ارتباطی با هم دارند؟

الف( این دو مفهوم مشابه بوده و وجه افتراقی ندارند.
ب( از لحاظ لغوی با هم متفاوت ولی در ماهیت و کار کرد مشابه هستند.

ج( اولی ناشی از کاهش حاکمیت کشورها در وضع مقررات، و دومی ناشی از حاکمیت 
کشورها درخصوص تنظیم نحوة اعمال حاکمیت خود در ارتباط با سایر کشورهاست.

د(  عکس گزینه ج.

برای کنترل و تنظیم جهانی شدن  ارائه شده  از نظریه های  33- کدام گزینه 
نیست؟

الف( سلسه مراتب        ب( قانون       ج( قرارداد          د( شبکه

34- حقوق بازرگانی بین المللی و حقوق تجارت بین المللی چه ارتباطی با هم 
دارند؟

الف( این دو شاخة حقوقی ازهم متفاوت بوده و نمی توان یکی را عام تر از دیگری 
دانست.

ب( حقوق بازرگانی بین المللی، عام و گسترده تر از حقوق تجارت بین الملل است.
ج( حقوق تجارت بین الملل، عام و گسترده تر از حقوق بازرگانی بین المللی است.

مفهومی  لحاظ  از  وفقط  دارند  یکسانی  مصادیق  و  موضوعات  رشته  دو  این  د( 
متفاوت اند.

 )lex mercatoria( بازرگانی  عرفی  حقوق  انتخاب  امکان  درخصوص   -35
به عنوان قانون حاکم از سوی طرفین کدام گزینه نادرست است؟

الف( در برخی نظام های ملی، حل وفصل اختالفات تجاری از طریق داوری براساس 
حقوق عرفی بازرگانی در صورت تصریح طرفین مورد تأیید قرار گرفته است.

ب( دادگاه ها به پذیریش حقوق عرفی بازرگانی به عنوان قانون حاکم تمایل نشان 
داده اند.

آنسیترال،  نمونه داوری  قانون  بند 1 ماده28  مانند  بین المللی  اسناد  ج( در برخی 
امکان انتخاب lex mercatoria به عنوان قانون حاکم پیش بینی شده  است.

 lex mercatoria د( ماده 3 کنوانسیون رم 1980، به صورت ضمنی امکان انتخاب
به عنوان قانون حاکم را پیش بینی کرده است
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36- مهم ترین ماموریت کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد 
)آنسیترال( کدام است؟

الف( یکسان سازی و نوسازی تجارت بین الملل از طریق ابزارهای قانون گذاری و غیر 
قانونگذاری.

ب( تشویق کشورها به پیوستن هرچه بیشتر به کنوانسیون های موجود و پذیرش 
قوانین نمونه.

ج( ارتقای شیوه ها جهت نیل به اعمال و تغییر واحد از کنوانسیون های بین المللی.
د( ایجاد و حفظ ارتباط تنگاتنگ، با "کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد".

37- کدام یک از روش های نوسازی حقوق تجارت بین الملل توسط آنسیترال 
نیست؟

د( تبیینی ج( قراردادی  ب( قانونگذاری  الف( قضایی 

38- اتاق تجاری بین المللی )ICC( سازمان�����است که درشهر�����تأسیس شده 
و دفتر مرکزی آن در�����قراردارد؟

الف( غیر دولتی- مونیخ-فرانکفورت 
ب( وابسته به سازمان ملل- مونیخ- فرانکفورت

ب( غیردولتی-آتالنتیک-پاریس                           
د( وابسته به سازمان ملل- آتالنتیک- پاریس

جهانی  تجارت  سازمان  اساسی  اهداف  گزینه���از  جز  به  گزینه ها  همة   -39
)WTO( است؟

الف( توسعه و بهبود همکاری های اقتصادی بین المللی
ب( ایجاد ثبات اقتصادی

ج( رشد وتوسعه از طریق تجارت غیر آزاد وغیر رقابتی.
د( تقویت اقتصاد جهانی

40- کدام یک از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی )WTO( نیست؟
الف( تضمین آزادی تجاری بین اعضاء

ب( توسعه واصالحات اقتصادی
ج( الغای کلیة تبعیض های تجاری
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د( همة موارد از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی )WTO( است.

41- اصل »دولت کاملة الوداد« در کدام یک از اسناد ذکر نشده است؟
الف( ماده 1 موافقت نامة عمومی تعرفه و تجارت )گات( 1994.

ب( ماده 7 پیمان لیسبون )2007(
ج( ماده 2 موافقت نامة عمومی راجع به تجارت خدمات )گاتز(

د( ماده 4 موافقت نامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری )ترپس(

42- آیا امکان استفاده از حق رزرو نسبت به بخشی از موافقت نامه های سازمان 
تجارت جهانی )WTO( وجود دارد؟

الف( کشورهای متمایل به عضویت، امکان استفاده از حق رزرو نسبت به بخشی از 
یک موافقت نامه را دارند.

رد  و  موافقت نامه ها،  از  بعضی  به  پیوستن  به عضویت، حق  متمایل  ب( کشورهای 
برخی دیگر را دارند، ولی امکان اعمال حق رزرو ندارند.

ج( جز در مورد موافقت نامه های تجاری جمعی، هیچ یک از کشورهای متمایل به 
عضویت حق پیوستن به برخی از موافقت نامه ها و رد برخی دیگر و استفاده ازحق 

رزرو نسبت به بخشی از یک موافقت نامه را ندارند.
د( کشورهای متمایل به عضویت حق اعمال رزرو نسبت به بخشی از موافقت نامه را 

داشته ولی حق پیوستن به بعضی از موافقت نامه ها و رد برخی دیگر را ندارند.

جهانی  تجارت  سازمان  جمعی  تجاری  موافقت نامه های  از  گزینه  کدام   -43
)WTO( نیست؟

الف( موافقت نامه  کشاورزی
ب( موافقت نامة راجع به خریدهای دولتی

ج( موافقت نامه بین المللی راجع به محصوالت لبنی
د( موافقت نامة بین المللی راجع به گوشت گاو

44- در موافقتنامة تاسیس سازمان تجارت جهانی، به کدام یک اشاره نشده 
است؟

الف( ساختار کلی و اصول حاکم بر سازمان.
ب( مقررات تفصیلی در مورد تعهدات اعضاء
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ج( عملکرد و تشکیالت سازمان
د( روش بازنگری در مقررات سازمان

تجارت  )گاتز(،  خدمات  تجارت  راجع به  عمومی  موافقتنامة  براساس   -45
خدمات به چند شیوه صورت می گیرد؟

الف( دو روش      ب( سه روش            ج( چهار روش              د( 5 روش

مورد  کدام  شامل  )گاتز(  خدمات  تجارت  راجع به  عمومی  موافقت نامه   -46
نمی شود؟

الف( بیان قواعد و رویه های حاکم بر حل اختالف                                 
ب( پیوست ها در مورد قوانین و مقررات ناظر به بخش های خصوصی خدمات

ج( ترسیم متن اصلی تعهدات و اصول حاکم بر تجارت خدمات                    
د( تعهدات مشخص هر یک از کشور ها در مورد آزاد سازی خدمات

تجارت  با  مرتبط  معنوی  مالکیت  حقوق  راجع به  موافقت نامه  براساس   -47
)تریپس(، کشورهای عضو ملزم به الحاق به کدام کنوانسیون یا کنوانسیون ها 

هستند؟
الف( کنوانسیون برن             

ب( کنوانسیون برن- کنوانسیون پاریس- موافقت نامه ضد دامپینگ   
ج( کنوانسیون برن- کنوانسیون پاریس   

د( موافقت نامة ضد دامپینگ

تمام شده  قیمت  از  پایین تر  را  محصولی  صادر کننده،  یک  که  زمانی   -48
سازمان  سوی  از  که  می افتد  اتفاق  می کند�������  صادر  دیگر  کشورهای  به 

تجارت)WTO(����������� است؟
الف( دامپینگ- ممنوع اعالم نشده   
ب( دامپینگ- ممنوع اعالم شده    

ج( قیمت گذاری تبعیض آمیز- ممنوع اعالم نشده    
د( قیمت گذاری تبعیض آمیز- ممنوع اعالم شده

49- کدام مورد از انواع یارانه های ذکرشده در موافقت نامه راجع  به یارانه ها و 
اقدامات جبرانی سازمان تجارت جهانی)WTO( نیست؟
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ب( یارانه های قابل تعقیب          الف( یارانه های ممنوع  
د( یارانه های قابل اغماض ج( یارانه های غیر قابل تعقیب  

50- عالی ترین رکن سازمان تجارت جهانی )WTO( کدام است؟
ب( شورای عمومی            الف( کنفرانس وزیران  

د( رکن حل و فصل دعاوی ج( شواری تجارت کاال  

سازمان  در  جدید  عضو  یک  الحاق  برای  تصمیم گیری  مالک  درخصوص   -51
تجارت جهانی)WTO(، رویة عملی و قانونی به ترتیب کدام است؟

الف( توافق جمعی- موافقت دو سوم از کل اعضای سازمان
ب( موافقت دو سوم از کل اعضای سازمان- توافق جمعی

ج( رویة عملی و قانونی هر دو موافقت اکثریت سه چهارم کل اعضای سازمان است.
چهارم  سه  اکثریت  موافقت  قانونی  رویه  و  مطلق  اکثریت  موافقت  عملی  رویه  د( 

اعضای سازمان است.

براساس مقررات سازمان تجارت جهانی  تعرفه ای  52- عمده ترین موانع غیر 
)WTO( کدام است؟

ب( محدودیت های کمی الف( سهمیه بندی              
د( هر سه گزینه صحیح است. ج( مجوز صادرات و واردات                

از  جهانی  تجارت  سازمان  مقررات  براساس  زیر  یارانه های  از  یک  کدام   -53
جمله یارانه های ممنوع نیست؟

الف( پرداخت بخشی از هزینة صدور ضمانت نامه های صادراتی
ب( پرداخت بخشی از هزینة صدور بیمه های صادراتی

ج( تضمین صادرات و بیمة محصوالت صادراتی با نرخ رقابتی
د( معافیت از مالیات و عوارض دولتی

54- تأمین مالی با استفاده از اعتبار فروشنده جزو کدام دسته از دسته بندی های 
تأمین مالی از لحاظ مدت است و مدت پرداخت آن چه مدت است؟

الف( کوتاه مدت، معموالً تا دو سال است.
ب( میان مدت، معموالً تا 7 سال است.
ج( بلند مدت، معموالً تا ده سال است.
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د( کوتاه مدت، معموالً تا یک سال ولی در مواردی این مدت تا 5 سال است.

55- کدام گزینه درخصوص روش تأمین مالی اعتبار خریدار نادرست است؟
الف( در این روش اعطای تسهیالت ممکن است با وساطت و کمک شخص فروشنده 

انجام پذیرد و وی برای عدم  پرداخت خریدار مسئولیت دارد.
ب( اعطای تسهیالت در این روش برای این است که خریدار بتواند کاال ها و خدمات 

مشخص را از یک فروشندة معین خریداری نماید.
ج( اعتبار خریدار متضمن این است که بین فروشنده و خریدار قرارداد خاص وجود دارد.

د( در این روش وام دهنده موجبات گشایش پرداخت اعتبار اسنادی خریدار را فراهم 
می کند.

56- کدام مورد از اشخاص ذیل دخیل در تأمین مالی به روش فاکتورینگ نیست؟
ب( واردکنندة کاال یا خدمات         الف( صادرکنندة کاال یا خدمات 

د( شرکت عامل ج( نهاد تضمین کننده                 

57- فاکتورینگ یک روش تأمین مالی������������� است که به صادرکننده اجازه 
می دهد کاال ها وخدمات خود را به صورت ������� در اختیار واردکننده قراردهد 

ونقدینگی مورد نیاز خود را از طریق ������ تأمین کند؟
الف( کوتاه مدت- کوتاه مدت-تنزیل

ب( بلندمدت- مدت دار- تنزیل
ج( کوتاه مدت- مدت دار -دریافت تسهیالت

د( کوتاه مدت- مدت دار- دریافت سود

58- براساس مقررات کنوانسیون راجع به فاکتورینگ بین المللی اتاوا 1988، 
کنوانسیون مذکور با تحقق کدام یک از شرط یا شروط زیر اعمال می شود؟

الف( حساب های دریافتی قرارداد فاکتورینگ، ناشی از قرارداد فروش باشد که محل 
تجاری صادر کننده و وارد کننده دو کشور متفاوت باشد.

باشد  ب( محل تجاری صادرکننده و شرکت عامل در کشورهای عضو کنوانسیون 
باشد که عضو  قانون کشوری  تابع  یا، هم قرارداد  فروش و هم قرارداد فاکتورینگ 

کنوانسیون است.
ج( با تحقق شرط مندرج در گزینه الف به همراه یکی از شروط مندرج در گزینه ب
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