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 سخن ناشر
 که است يتفکر زانیم بازتاب کشور، یفرهنگ و یعلم یتعال دیترد یب

 و تر مهم ن،یب نیا در. رسانند یم ظهور منصه به عمل مقام در ختگانیفره
 گونه همان رسالت، نیا. است انیجو علم و عالمان رسالت همه، از تر حساس

 رد،یگ یم انجام مطالعه و قرائت با ،يفرد ياستعدادها پرورش جهت در که
 محقق زین مباحثه و کتابت با ،یفرهنگ یتعال و یعاجتما اهداف شبردیپ يبرا
 .شود یم
 ت،یترب و میتعل کنار در یفرهنگ مراکز مهم يها تیمسئول از یکی رو، نیا از

 یعلم سـطح يارتقا يبرا ،انتشارات مهرپویان پویا. است یعلم آثار نشر
 کرده اقـدام کتاب چـاپ به پـژوهان، دانـش افکار ریتنو و انیدانشـجو

                                                                                                         ـت؛اس
 و رشد راه در یگام بتواند ،یانتشارات يها تیفعال استمرار با که دیام نیا با

 .بردارد یفرهنگ یبالندگ
 دست از زین و ارجمند استادان اتیعنا از است ستهیشا ز،یچ هر از شیپ

 .دیآ عمل به تشکر و ریتقد کتاب، چاپ و ینیحروفچ ش،یرایو اندرکاران
 جهت در خود، يشنهادهایپ ارائه با است خواهشمند یگرام صاحبنظران از

درسی و کمک  متون مناسب مطالب هیته و کتاب نیا یاحتمال نواقص اصالح
 .کنند ياری را انتشارات مهرپویان پویا ،درسی رشته حقوق

 دریگ قرار پژوهان دانش و استادان استفاده مورد یعلم اثر نیا است دیام
 

رضا اشرفیعلی



   

 مقدمه 

رشته حقوق یکی از پرطرفدار ترین رشته هاي دانشگاهی است که افراد مختلف پس از 
تحصیل در این رشته بسته به عالقه خود در مناصب گوناگون مشغول انجام وظیفه می 

مل دانشجویان و متقاضیان آزمون هاي حقوقی در این عرصه نیاز شوند. براي درخشش کا
هست که به تمام دورس تاثیر گذار رشته حقوق با دقت نگریسته شود و براي فهم کامل 
این دریاي بیکران به منابع جامع و کامل رجوع شود. براي موفقیت در این رشته آنچه که 

ز کتب جامعی است که خیال شما را از دوشادوش تالش شما باید قرار گیرد بهره گیري ا
 هر حیث راحت نماید. 

حقوق تجارت یکی از دروس مهم رشته حقوق است که در آزمون هاي مختلف با ضریبی 
قابل توجه به قبولی متقاضیان کمک می کند. در کتاب پیش رو سعی بر این شد که تست 

ن به صورت طبقه بندي هاي آزمون هایی همچون دکتري، ارشد، قضاوت، وکالت، مشاورا
با پاسخ هاي تشریحی و نکات موجود طبقه بندي شود. همچنین  1398تا  1392از سال 

عالوه بر تست هاي کنکوري، تست هاي دیگري تحت عنوان تست هاي تالیفی همراه با 
نکات مهم طرح کردید تا کتابی جامع پیش روي شما مخاطبان گرامی باشد و بتوانید با 

راي موفقیت تالش کنید. در کتاب مذکور تنها به بیان تست هاي قانون خیالی راحت ب
تجارت اکتفا نشده بلکه از قوانین دیگري  همچون قانون بازار اوراق بهادار، قانون صدور 
چک، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی ایران و سایر قوانین نیز تست بیان شده 

 است. 

ین جامعیت و اقتصار مطالب با نظم و روال منطقی طبقه در این کتاب سعی شد که در ع
بندي شود تا از سردرگمی و آشفتگی شرکت کنندگان حقوقی خودداري شود. امید است 

 که کتاب مذکور کمک کوچکی براي موفقیت شما عزیران باشد. 

                  
 با نهایت احترام
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 کنکوري سؤاالت
حکم قطعی دادگاه ممنوع  موجب به با تقاضاي شوهر زن از اشتغال به تجارت خاص، .1
 این .کند میانعقاد قرارداد در همان زمینه تجارت شود، زن پس از این حکم اقدام به  می

 ؟دارد می قرارداد با فرض وجود شرایط اساسی براي صحت معامالت چه حک
 )97-(دکتري حقوق خصوصی سراسري 

 طرف معامله از حکم دادگاه باطل است. آگاهیفقط در صورت  الف)
 صحیح است. مطلقاً ب)
 باطل است. مطلقاً )ج
 غیر نافذ است. د)

 »ب« گزینه :پاسخ صحیح
در خصوص اعالمی یا اجرایی بودن حکم دادگاه بر منع زوجه از اشتغال دو دیدگاه وجود  نکته: 

 دارد که شامل:
و در تبیین اثر  دانند می: دکترین حقوقی حکم دادگاه بر منع اشتغال زوجه را واجد جنبه، اجرایی الف

داشته و شغل وي در بخش خصوصی  غیردولتی زن شغل چنانچه ،گویند میحکم منع اشتغال زوجه 
تعهداتی که مربوط به شخص زن  تمام اثر صدور حکم، در با تنظیم قرارداد موجودیت یافته باشد،

که در  چرا این نظر ایراد دارد، لیکن .شود می ابطال خود به عهده گرفته، ي حرفهاست و به مناسبت 
موردي که زن با اموال  مانند عملی وي وجود ندارد، هست که امکان منع اي گونه بهمواردي شغل زن 

جریمه را، وسیله اجبار زن به ترك اشتغال  قرار دادناین حالت  در خود به تجارت مشغول باشد،
 .اند دانسته
زن به اشتغال ادامه  اگر ،آنقطعیت  محض بهفلذا  دانند می: گروه دوم چنین حکمی را اعالمی ب

 .شود میعدم استحقاق نفقه و... بر او بار  مانند ایج مترتب بر نشوز،دهد ناشزه محسوب شده و نت
دادرسی امور و  آیین (اسدي لیال سادات و فریده شکري، .رسد میبه نظر  تر مناسبنظر گروه دوم 

 )450-452 ص ،1394دعاوي خانوادگی،
وص مورد در خص کدام با توجه به قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات موضوعه، .2

 )97-(ارشد سراسري       شرایط اشتغال به تجارت صحیح است؟
و قصد توزیع یا فروش کاالي  کنند میتجاري به واردات کاال اقدام  صورت بهاشخاصی که  الف)

 به اخذ کسب پروانه کسب از اتحادیه مربوطه هستند. ملزم وارداتی به نحو عمده فروشی را دارند،
عالوه بر اخذ مجوز از  کنند میمسافر فعالیت  اي جادهکه در امر حمل و نقل  ییها شرکت ب)

 به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه هستند. ملزم سازمان حمل و نقل،
قانون تجارت  20تجاري موضوع ماده  هاي شرکتقالب هر یک از  در به عملیات صرافی، اشتغال )ج

 مجاز است.

 اعمال تجاري و تکالیف تجار بخش نخست: تعریف تاجر،
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عالیت تجاري اشتغال دارند، ملزم به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه کلیه اشخاصی که به ف د)
 هستند.

 12زیرا طبق ماده  ؛قانون نظام صنفی کشور 12و  2به استناد ماده  »ب«گزینه  پاسخ صحیح:
و همچنین طبق ماده  شود میفرد صنفی محسوب  کنند میقانون مذکور، افرادي که فعالیت خدماتی 

 ، افراد صنفی موظف به اخذرالذک فوققانون  2
 پروانه کسب هستند. 

 )93-(دکتري سراسري                از سایر تجار عبارت است از. کسبه جزءمعیار تمیز  .3
 فروش ساالنه میزان )الف
 سود خالص ساالنه میزان )ب
 سود ناخالص ساالنه میزان )ج
 تعداد کارگران. د)

 19/11/80 مصوبقانون تجارت  19منامه ماده به استناد نظا »الف«گزینه  :پاسخ صحیح
مستقیم  هاي مالیات 96متن ماده واحده: افراد حقیقی زیر که از مصادیق اشخاص مذکور در ماده 

 .شوند میمحسوب  کسبه جزء نباشند، با دارا بودن شرایط زیر،
 صد یکاز مبلغ  اه آنکه میزان فروش سالیانه  ها آن، تولید کنندگان و نظایر وران پیشه، کسبه .1

 میلیون ریال تجاوز نکند.
قبال خدمات ارائه شده در سال از  در ها آنمبلغ دریافتی  که اي زمینهدهندگان خدمات در هر  ارائه .2

 مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند.
 )93 -سراسري(ارشد                  ؟صحیح است کسبه جزءکدام مورد در خصوص  .4

 .اند خارجاما از شمول مقررات حاکم بر تجار تاجرند،  الف)
 اند خارجاز شمول مقررات حاکم بر تجار تاجر نبوده و  ب)
 تاجر نیستد، اما مشمول برخی مقررات حاکم بر تجار هستند. ج)
 .اند خارجتاجرند، اما از شمول برخی مقررات حاکم بر تجار  د)

 جارت.قانون ت 6. به استناد ماده »د«گزینه : پاسخ صحیح
داشتن دفاتر  مانند اما از رعایت تکالیف عام تجار، شوند میتاجر محسوب  کسبه جزء :1 نکته 

کلی احکام  طور به و ؛نام در دفتر تجاري و شمول مقررات ورشکستگی معاف هستند ثبت تجاري،
 جاري است ها آنذیل در خصوص 

 اشخاص حقوقی نه اشخاص حقیقی هستند، صرفاً کسبه جزء 
 به تنظیم و نگهداري دفاتر تجارتی ندارند تکلیف 
 ج نام در دفتر ثبت تجارتی ندارندتکلیف به در 
 امکان طرح دعوي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را دارند 
 از ادعاي ورشکستگی نیست مانع ،کسبه جزءامان طرح دعوي اعسار توسط  
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 )97-ري حقوق خصوصی سراسري(دکت در خصوص اعمال تجاري کدام مورد صحیح است؟ .5
 .شود میتجاري محسوب  عمل ،غیرمنقولداللی در معامالت  الف)
 .شود میعمل تجاري محسوب  ذاتاً سهامی، هاي شرکتصدور سفته و چک از سوي  ب)
 ها آندر صورتی که براي رفع حوایج تجاري  صرفاً معامالت تجار کلیه از نظر قانون تجارت، ج)

 .شود میمحسوب  تجاري باشد،
تشکیل شرکت با مسئولیت  لذا از اقسام عملیات تجاري است، یکی عملیات تجاري خدماتی، د)

 صحیح است.» خدمات وکالت و مشاوره حقوقی«محدود با موضوع 
قانون تجارت، تصدي به تسهیل معامالت  2به استناد بند سوم از ماده ». الف«گزینه  پاسخ صحیح:

تجاري انجام  عمل ،غیرمنقولدالل با تسهیل معامله  فلذا .شود میملکی معامله تجاري محسوب 
 داده است.

 ؛شود می، به هیچ وجه تجاري محسوب نغیرمنقولقانون تجارت، معامالت  4: طبق ماده نکته 
 اما تعارض وجود دارد، 4 و 2تجاري است، در نگاه بدوي گویی بین ماده  ذاتاً، داللی 2طبق ماده  اما

 :زیرا ؛ل رفع استاین تعارض قاب
مالی ساخت، خرید و  تأمین ساختمان، ساخت است از: عبارت منظور از معامالت غیرمنقول، .1

ساختمان خانه و آپارتمان و محل  صرفاً، ها آپارتمانقانون تملک  5فروش و اجاره که طبق ماده 
 سکونت یا پیشه یا اجاره و فروش، عمل تجاري ذاتی است منظور بهکسب 

داللی معامالت غیرمنقول  لذا در ذات داللی که عمل تجاري است ندارد، تأثیريی موضوع دالل .2
 تجاري است ذاتاً

داللی صادر  پروانه داللی معامالت ملکی، براي ،1317قانون دالالن مصوب  7طبق ماده  .3
 مشود.

ت در نتیجه با توجه به موارد فوق، تعارض دو ماده قابل رفع هست و داللی براي تسهیل معامال
 .شود میملکی، عمل تجاري محسوب 

غیر  آنتاجر و طرف دیگر  آنباشد که یک طرف  اي معاملهدر صورتی که دعوا، ناشی از . 6
 )94-(قضاوت کدام است؟» دعوي بازرگانی« مبنايتاجر باشد معیار صالحیت دادگاه بر 

 نسبت به خواهان تجاري باشد معامله )الف
 تجاري باشد هدمعامله نسبت به خوان ب)
 موضوع معامله تجاري باشد. ج)
 هدف معامله تجاري باشد. د)

قانون آیین دادرسی در مقام تعیین دادگاه صالح براي دعاوي  13ماده ». د«گزینه  پاسخ صحیح:
در صورتی که دعواي  و تجاري باشد آن منشأبازرگانی است و دعواي بازرگانی دعوایی است که 

رفع نیاز تجارتی  آنتجاري تبعی است که هدف  دعواي تاجر مطرح شود، تجاري بین تاجر و غیر
 .رسد میصحیح به نظر » د«گزینه  سؤالدر خصوص پاسخ  فلذا است،
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 )93-(قضاوت                  کدام دعوا تجارتی است؟ .7
 اختالف تجارتی باشد موضوع )الف
 تاجر باشند. آنطرفین  ب)
 تاجر باشد. آنده موضوع اختالف تجاري و خوان ج)
 تاجر باشد. آنموضوع اختالف تجاري و خواهان  د)

زیرا صرف تاجر بودن خواهان یا خوانده، سبب تجاري محسوب شدن  ؛»الف«: گزینه پاسخ صحیح
 نتیجه دعواي تجاري، دعوایی است که موضوع اختالف تجاري باشد. در ،شود میدعوا ن

 )92-(قضاوت                                                                           ؟تجاري نیست ذاتاًمورد  کدام .8
 کارخانه تصفیه نمک تأسیس )الف
 داللی اموال غیرمنقول امالك ب)
 معامله برواتی بین دو نفر غیر تاجر ج)
 محدود با مسئولیت مدیر عامل شرکت، ي معاملهد) 

موارد الف و ب و ج  8 و 4 و 3بند  موجب بهن تجارت، قانو 2. طبق ماده »د«: گزینه پاسخ صحیح
قائم  ها آنتجاري ذاتی (اصلی یا مطلق) تجاري بودن  اعمال .شود میاعمال تجاري ذاتی محسوب 

 باشد میو این اعمال توسط هر شخصی که انجام شود تجاري  هاست آنبه ذات 
 ؟شود مین و ساختمان نمعامالت زمی شامل کدام نظریه زیر اعمال تجاري، اساس بر. 9

 )97-(دکتري حقوق خصوصی    
 ثروت گردش )الف
 سوداگري ب)
 حرفه تجاري ج)
 تشکیالت تجارتی د)

 »الف« گزینه :پاسخ صحیح
طبق  و ؛شود میقانون تجارت، معامالت غیرمنقول تجاري محسوب ن 4: به استناد ماده 1نکته  

 قصد بهتحصیل مال منقول  آنتجارت که طبق قانون  2عقیده برخی، مبناي نظري بند اول ماده 
خرید و فروش این اموال در گردش ثروت  نقش فروش یا اجاره عمل تجاري محسوب شده است،

بودن نقش این  تأثیر بیتجاري محسوب نشدن معامالت غیرمنقول،  دلیل طبق این دیدگاه، لذا است.
 .باشد میاموال در گردش ثروت 

ب)  ثروت گردش) مال تجاري ذاتی دو مورد است که شامل الفمالك شناسایی اع :2نکته 
 جستجوي سود

ا ی  معاملهتجاري بودن  معیار نظریه تشکیالت یا سازماندهی تجاري، بر اساس .10
 )96-(دکتري سراسري               عملیات تجاري کدام است؟
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 حرفه تجاري موضوع )الف
 فاعل عمل تجاري ب)
 ظرف عمل تجاري ج)
 دف معامله و فعالیته د)

 »ج«گزینه  پاسخ صحیح:
 )96-(وکالت           است؟ صحیح کدام مورد در خصوص معامله تاجر با غیر تاجر،. 11

 براي تاجر در هر حال تجاري است. الف)
 است. تجاري براي تاجر اگر براي امور تجاري او باشد، ب)
 در هر حال تجاري است. ج)
 اري نیست.به هیچ عنوان تج د)

قانون تجارت کلیه معامالت تاجر با غیر تاجر  3ماده  2به استناد بند ». ب« گزینه :پاسخ صحیح
 .شود میمحسوب  تجاري براي رفع حوائج تجاري وي،

است که براي امور تجاري تاجر باشد؟ پاسخ  الزم براي این که عمل تجاري باشد، آیا نکته: 
 اختالفی است سؤال

حسن ستوده ( نباشد تجاري است. ها آنبه هیچ وجه مربوط به تجارت  اگر له بین تجار،نظر اول: معام
 )56 ص ،1 ج تهرانی،

 که براي امور تجاري تاجر باشد. شود مینظر دوم: معامله بین تجار تنها در صورتی تجاري محسوب 
 )110-112 ص ،1 ج اسکینی،(

 از جر براي جهیزیه دختر خود،کدام مورد در خصوص خرید لوازم خانگی، توسط تا .12
 )95-(وکالت                                                                            ؟مغازه خرده فروشی صحیح است

 عمل تجاري است. مشمول ثمن از صندوق تجارت خانه پرداخت شود، چنانچه )الف
 ت.تجاري اس عمل ،در صورتی که فروشنده تاجر باشد ب)
 .شود میعمل تجاري محسوب  ج)
 به هیچ وجه تجاري نیست. د)

قانون تجارت  3 ماده 1به استناد بند  لیکن انتخاب شده. »د«در کلید رسمی گزینه  پاسخ صحیح:
و از نوع معامله  شود میمحسوب  تجاري ،ها بانککلیه معامالت بین تاجر و کسبه و صرافان و 

 تجاري تبعی است.
کلیه «نگاشته شود  گونه اینقانون تجارت داراي حشو است و لذا بهتر بود  3 ماده 1بند  :1نکته  

 تک تکو نیازي به ذکر  شوند میتاجر محسوب  ها بانکزیرا کسبه و صرافان و  ؛»معامالت بین تجار
 .شود میدر ماده احساس ن ها آن

 کسبه جزءول عنوان مشم که او شود مین سبب ،سؤالنفس خرده فروشی فرد در فرض  :2نکته  
تشخیص  معیار ،1380 مصوب قانون تجارت، 19آید، زیرا طبق ماده واحده نظامنامه ماده  حساب به
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میلیون ریال باشد.  صد یکاین مقدار هم نباید افزون بر  که هاست آنفروش سالیانه  میزان ،جز بهکس
میلیون ریال در  صد یکاز  بیش میزان فروش سالیانه خرده فروش لوازم خانگی، در حالی که میدانیم،

 سال است.
 19/11/80 مصوبقانون تجارت  19متن نظامنامه ماده : 3نکته  

مستقیم  هاي مالیات 96متن ماده واحده: افراد حقیقی زیر که از مصادیق اشخاص مذکور در ماده 
 .شوند میمحسوب  کسبه جزء نباشند، با دارا بودن شرایط زیر،

 صد یکاز مبلغ  ها آنکه میزان فروش سالیانه  ها آنتولید کنندگان و نظایر  ،وران پیشه، کسبه .1
 میلیون ریال تجاوز نکند.

قبال خدمات ارائه شده در سال از  در ها آنمبلغ دریافتی  که اي زمینهدهندگان خدمات در هر  ارائه .2
 مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند.

 )95-(ارشد سراسري             ؟تجاري تبعی صحیح است ي معاملهمورد در توصیف  کدام .13

 تجاري تبعی است. ي معاملهیا شرکت تجاري باشد،  تاجر ،آنکه طرفین  اي معامله هر) الف
 .شود میتاجر تجاري محسوب  تبع به که توسط تاجر انجام شود، اي معاملههر  ب)
 .شود میر انجام براي رفع حوائج تجاري تاج اصوالًتجاري نیست و  ذاتاًج) 
 است که موضوع فعالیت تجاري تاجر است. اي معاملهفقط  د)

 قانون تجارت 3 و 2به استناد ماده  »ج«: گزینه پاسخ صحیح
تاجر شناخته شدن شخص متعامل یا متعاملین  تبع بهقانون تجارت،  3اعمال موضوع ماده  نکته:

 ی نام دارند.و به همین سبب اعمال تجاري تبع شود میتجاري شناخته 
 )93 –(قضاوت                      کدام صورت تجاري است؟ در اعمال شرکت سهامی، .14

 اگر براي حوائج شخصی نباشد. الف)
 عملی را که انجام دهد. هر )ب
 وقتی که مربوط به غیرمنقول نباشد. ج)
 اعمال مدنی. جز به هر عملی را که انجام دهد، د)

 قانون تجارت 4قانون تجارت و ماده  3 ماده 4به استناد بند ». ج« گزینه پاسخ صحیح:
قانون تجارت) تجاري  3 ماده 4بند ( تجاري، هاي شرکتعلت اینکه تمام معامالت  نکته:
 ي نامهاست که اساس  الزم هر شرکت تجاري، تأسیس، این است که در زمان شود میمحسوب 
تسلیم  ها شرکتمرجع ثبت  به ضوع فعالیت شرکت است،که بیانگر مطالب مهمی، ازجمله، مو شرکت
که موضوع فعالیت شرکت  ورزند میدر صورتی به ثبت شرکت مبادرت  ها شرکتو مرجع ثبت  گردد

 شرکت، قابلیت ثبت ندارد. آنباشد واال  تجاري تجاري،
 )92-(قضاوت                                      ؟است اي معامله چگونه تجاري تبعی، ي معامله .15

 .شود میانجام  ها آنبین دو تاجر براي امور تجاري  الف)
 .شود میتجارتی انجام  هاي شرکتتوسط  ب)
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 .شود میبین یک تاجر و یک غیر تاجر انجام  ج)
 .شود میبین دو تاجر انجام  د)

 قانون تجارت. 4ماده  4 و 1دو درست است. به استناد بند  هر» د« و» ب«گزینه پاسخ صحیح: 
تجارتی براي رفع حوائج شخص نیست و براي رفع حوائج  هاي شرکتصورت گرفته توسط  معامالت

معامالتی که تجار با یکدیگر انجام  کلیه ،4با توجه به عمومیت بند یک ماده  همچنین تجارتی است.
حوایج تجارتی و نیازي براي اثبات اینکه این معامالت براي  شود میمحسوب  تجارتی ،دهند می

 گونه اینحشو است و لذا بهتر بود  يقانون تجارت دارا 3 ماده 1بند  همچنین منعقد شده نیست.
و  شوند میتاجر محسوب  ها بانککسبه و صرافان و  رایز ؛»تجار نیمعامالت ب هیکل«نگاشته شود 

که  اي معاملهبراي تجاري محسوب شدن  و ؛شود میدر ماده احساس ن ها آن تک تکبه ذکر  يازین
انعقاد عقد، رفع نیازهاي تجارتی طرف تاجر  ي انگیزه، الزم نیست که شود میبین دو تاجر منعقد 

 قرارداد باشد.
روزنامه و کل را داشته اما خوانده  دفاتر دعواي تاجر علیه تاجر دیگر، خواهان، در .16

 )96-(قضاوت شوراي حل اختالف                            قضیه چیست؟ حکم دعوي دفتر ندارد،
 .گیرد میادله و مدارك دیگر تصمیم  بر اساس دادگاه) الف
 .شوند میمحسوب  دلیل خواهان اگر مطابق قانون تنظیم شده باشد، دفاتر )ب
 .شود میمحسوب  دلیل خواهان در صورتی که مطابق قانون تنظیم نشده باشند، دفاتر )ج
 .شود مینفع او حجیت ندارد اما به ضرر او دلیل محسوب  خواهان به دفاتر )د

 قانون مدنی 1297قانون تجارت و ماده  14به استناد ماده ». ب«گزینه  پاسخ صحیح:
هرگاه دعوا تجاري باشد، سندیت دفاتر بر حسب این که تاجر مدعی است یا مدعی  :1نکته 

تاجر در صورتی از جانب او قابل استناد  دفتر صورتی که تاجر مدعی باشد، در علیه متفاوت است،
دفتر تاجر فقط علیه او قابل استناد  اگر خوانده دعوا تاجر نباشد، اما است که طرف وي تاجر باشد،

 است.
شرط قابلیت استناد دفتر به نفع تاجر این است که دفاتر مزبور، طبق قانون تجارت  :2نکته 

 تنظیم شده باشند.
یک  مقدار نوشته شده است:» الف« خواهانتاجر، در دفاتر تجاري در دعواي میان دو  .17

در  اما دریافت نشده است، آنفروخته شده و ثمن » ب« آقاينسیه به  صورت بهتن برنج 
خریداري شده » الف« ،آقاينوشته شده که مقدار یک تن برنج از » ب«دفتر تجاري خواند 

 حکم مطابق مقررات تنظیم شده باشند،پرداخت شد؛ در صورتی که هر دو دفتر  آنو ثمن 
 )94-(قضاوت                                                                                                            ؟قضیه چیست

معامله بیع میان طرفین ثابت است و اگر خریدار یعنی خوانده دعوا، دلیلی به جر دفتر  وقوع )الف
 .شود میبه نفع خواهان صادر  حکم بر پرداخت ثمن معامله ارائه نکند،خود 
ادعاي خود مبنی بر  بر دلیل دیگري، ، اما خواهان بایعثابت است نیطرف انیم عیوقوع معامله ب ب)

 عدم پرداخت ثمن از سوي خوانده ارائه کند.
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از  که ق ادله و مدارك دیگريدادگاه باید مطاب و ندارد دلیلتکدام  هیچ به دلیل تعارض دفاتر،ج) 
 حکم دهد. شود میسوي خواهان ارائه 

و اگر خواهان دلیل دیگري ارائه نکند،  کنند میدلیل متعارض یکدیگر را ساقط  دو طبق قاعده، د)
 .شود میمحکوم به بی حقی 

اي در صورتی که دفاتر هر دو تاجر طبق قانون تنظیم شده باشد، لذا دار». د« گزینه پاسخ صحیح:
دو از درجه اعتبار ساقط  هر تعارض داشته باشند، باهمارزش و سندیت است، اما در صورتی که 

 »البینه علی المدعی والیمین علی من انکر« و مدعی باید دلیل دیگري ارائه نماید. چرا که: شوند می
 : سندیت دفاتر تجار از نظر اثبات حق در صورتی است که:1 نکته

 بات و محاسبات تجاري باشددعوا مربوط به مطال 
 دعوا علیه تاجر دیگر باشد 
 ضوابط مندرج در قانون تجارت تنظیم شده باشد. بر اساس دفاتر تجاري، 
داشته باشیم که  وقتی دو دلیل» تساقطا الدلیالن اذا تعارضا،« تساقططبق قاعده فقهی  :2نکته 

 .شوند میدو ساقط  صورت تعارض هر در از نظر درجه اعتبار یکسان هستند، هر دو
 )93-(وکالت                                                                     ؟عبارت صحیح است کدام .18

 دفتر تجارتی تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت دارد. الف)
 .شود میدلیل محسوب  مطلقاًتجارتی در دعواي، صاحب دفتر علیه تاجر دیگر،  دفتر )ب
 تاجر در مقابل غیر تاجر فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود. دفتر )ج
 دفتر تجارتی غیر تاجر در مقابل، تاجر سندیت دارد. د)

مقابل غیر تاجر  در قانون مدنی. اگرچه دفتر تاجر، 1298به استناد ماده ». ج« گزینه پاسخ صحیح:
 تاجر باشد، غیر اگر یکی از طرفین دعوا، پس .شود میجزء قرائن و امارات محسوب  اما سندیت ندارد،

اما  شوند میبه دفاتر تجاري غیر تاجر استناد کند زیرا این دفاتر نوعی اقرار کتبی محسوب  تواند می
و قرائن مثبته  جزء اماراتاین دفاتر علیه شخص غیر تاجر قابلیت استناد ندارند، بلکه ممکن است 

 ارزش اماره قضایی را داشته باشد. تواند میجر علیه غیر تاجر دفاتر تا یعنی دعوي تلقی شود؛
 )95-(قضاوت        ؟دارد  میحک چه و اطالعات ثبت شده در دفتر ثبت تجاري، اظهارات .19
 استناد نیست. قابل و له یا علیه شخص، دارد  میاعال ي جنبه صرفاً )الف
 .شود میمحسوب  دلیل ضرر اظهار کننده، به )ب
 قابل اثبات نیست. آناست که خالف  اي امارهرر اظهار کننده به ض ج)
 قابل اثبات است. آناست که خالف  اي امارهبه ضرر اظهار کننده،  د)

 »د«: گزینه پاسخ صحیح
 حد اماره قضایی اعتبار و توان اثبات دارد. در دفتر ثبت تجاري، :1 نکته 

ماده ( ضرر او سندیت دارد. بر دلیل نیست، نآدر مواردي که دفتر تجاري به نفع صاحب  :2نکته 
 قانون مدنی) 1300
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بیشـتر شـده    اش دارایـی براي تشخیص اینکه تاجر در کل سود کرده است یا ضرر؛  .20
 ؟شود میاست یا کمتر از کدام دفتر استفاده 

 دفتر کپیهالف) 
  دفتر روزنامه ب)
  دفتر کل ج)
 دفتر دارایی د)

 صورت سال هر باید تاجر که است دفتري دارایی دفتر« قانون تجارت: 9ماده » د« گزینهصحیح : پاسخ 
 دفتر آن در داده ترتیب ریز به را خود گذشته سال مطالبات و دیون و غیرمنقول و منقول دارایی کلیه از جامعی
 ».پذیرد انجام بعد سال فروردین پانزدهم تا باید کار این و نماید امضاء و ثبت

با سایر دفاتر در این است که دفاتر دیگر حاوي معامالت و اعمال تجاري تاجر تفاوت اصلی این دفتر 
هستند. در حالی که دفتر دارایی متضمن صورت اموال و مطالبات صورت اموال و مطالبات و قروض 
تاجر است و به همین دلیل است که از این دفتر براي آنکه بدانند تاجر در کل سود کرده است یا 

 .شود یمضرر استفاده 
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 .شوند مییک از اشخاص زیر تاجر محسوب ن کدام .1

 کار العمل حق الف)
 دالل )ب
 مقام تجاري قائم )ج
 کسبه جزء )د

 ،کند میزیرا قائم مقام تجاري بنام و حساب رئیس تجارت خانه فعالیت  ؛»ج«گزینه  پاسخ صحیح:
بنام و حساب خود انجام دهد به . همچنین تاجر باید اعمال تجاري را شود میتاجر محسوب ن فلذا

 باشد. آننحوي که محتمل سود و زیان 
وي محجور  و بدین سبب شود میآلزایمر  ي عارضه دچار تاجري بر اثر کهولت سن، .2

 .شود میامورات او، قیم تعیین  ي کلیهبراي انجام  فلذا محسوب شده،
 .باشد میگزینه صحیح  کدام با توجه به عبارت فوق،

 پردازد نمی، زیرا وي به تجارت شود میتاجر محسوب نقیم  الف)
 .کند میدر وصف تاجر بودن وارد ن ، زیرا آلزایمر خللیشود میفرد تاجر محسوب  خود )ب
 قانون اداره امور به وي واگذار شده است. حکم به، زیرا شود میقیم تاجر محسوب  ج)
 .شوند میهر دو تاجر محسوب  د)

عنوان تاجر بر وي  لذا ،کند میقیم بنام و حساب خود فعالیت ن زیرا: ؛»الف«گزینه  پاسخ صحیح:
 تاجر ،کند می. همچنین شخصی که به نمایندگی از دیگري به اعمال تجاري مبادرت شود میاطالق ن

 و نه به تجارت. پردازد میبه اداره امور محجور  صرفاًقیم  و شود میمحسوب ن
 ؟شود میب نتاجر بودن محسو آثار. کدام مورد از 3

 ورشکسته شدن الف)
 معسر شدن ب)
 داشتن دفاتر تجاري و قانونی ج)
 ثبت نام در دفتر تجاري قانونی د)

سایر افرادي که  و شوند میزیرا تنها تجار موصوف به وصف ورشکسته  ؛»ب«: گزینه پاسخ صحیح
 .شوند میمحسوب  معسر در صورت عدم قدرت پرداخت دین، شوند میتاجر محسوب ن

تجارتی  ها آنبه اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از  صرفاًکدام یک از معامالت ذیل  .4
 ؟شود میمحسوب 

 توسط متصدي حمل و نقل آنفروش  قصد بهخرید اتومبیل ) الف
 داللی معامالت ملکی توسط تاجر) ب

ج
 سؤاالت تألیفی
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  تبدیل ارزهاي خارجی توسط صرافانج) 
 اري توسط شرکتاجاره خودرو براي استفاده میهمانان تج د)

ماده سوم قانون تجارت اعمال تجاري تبعی را مشخص کرده است. اعمال  صحیح است. دگزینه 
تاجر انجام  وسیله بهغیرتجاري است ولی به جهت آنکه  ذاتاًشود که  تجاري تبعی به اعمالی گفته می

د اعمال تجاري شود. براي تشخیص جایی که اعمال تجاري تبعی است بای گیرد، تجاري تلقی می می
کند که عملی به لحاظ ذاتی تجاري  ذاتی را شناخت؛ زیرا اعمال تجاري تبعی جایی معنا پیدا می

 حیتصر بهتجارتی محسوب شود. گزینه اول بنا  ها آننباشد اما به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از 
الت ملکی نیز یکی از اقسام بند اول ماده دوم قانون تجارت، عمل ذاتی تجاري است. داللی معام

تجاري است. تبدیل ارزهاي خارجی نیز یکی  ذاتاًآید که بنا به بند سوم ماده دوم  می حساب بهداللی 
شود؛ اما گزینه چهارم با توجه به اینکه  تجاري محسوب می ذاتاًترین عملیات صرافی است که  از مهم

تجاري نیست و به خاطر اینکه توسط شرکت  ذاتاًقصد اجاره دوباره خودرو وجود ندارد، یک عمل 
 تجاري محسوب است. طبعاًصورت گرفته است 

و سپس  کند میبا زن داراي تابعیت ایران ازدواج  وي محمد داراي تابعیت افغانی است، .5
چنین فردي حق تجارت در ایران را  آیا. حال شود میفعالیت تجاري  مشغول در ایران،

 دارد؟
 از ایجاد چنین حقی است مانع یرا صرف تابعیت خارجی،خیر ندارد، ز الف)
 خیر ندارد، زیرا بدون مشارکت اتباع ایرانی اقدام به چنین تجارتی کرده است. ب)
 که دولت اجازه ندهد. بله دارد، مگر در موارد خاصی ج)
 هر نوع فعالیت تجاري انجام دهد. تواند میدارد، زیرا همسر او ایرانی است و  بله )د
 سرمایه چنین فردي که در قلمرو ایران به فعالیت تجارتی مشغول است،». ج«گزینه  سخ صحیح:پا

از  ها آناست  ممکن کلی در خصوص اشتغال خارجیان در ایران، صورت به. شود میگذار خارجی تلقی 
 ها آنخاص دیگري براي  هاي فعالیتصوص تجارتی ممنوع باشند و یا در خ هاي فعالیتیک سري 

  عیت وجود نداشته باشد.ممنو
دي خود و الف کارمند رسمی شرکت نفت است، وي به سبب توسعه در امور اقتصا آقاي .6

 در کاري در گمرك نموده است. العمل حق بهعالوه بر شغل رسمی خود، اقدام  ،اش خانواده
 خصوص وي کدام گزینه صحیح است؟

فت، از ممنوعیت مطلق براي تجارت الف به سبب کارمند رسمی بودن در وزارت ن آقاي الف)
 برخوردار است

در  و الف به سبب کارمندي وزارت نفت، از ممنوعیت نسبی براي تجارت برخوردار است آقاي ب)
 کار گمرك باشد. العمل حق تواند مینتیجه ن

 ولی تجارت برخوردار است، يبرا ینسب تیوزارت نفت، از ممنوع يالف به سبب کارمند آقاي ج)
 کار گمرك باشد. العمل حق تواندن که شود مینوعیت، موجب ناین مم
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الف هیچ گونه ممنوعیتی در خصوص تجارت ندارد و انجام هر نوع عمل تجاري توسط او  آقاي د)
 جایز است.

از مقررات از  بعضی موجب به، شود می. چون وي کارمند رسمی محسوب بگزینه  پاسخ صحیح:
قانون امور  آیین نامه 377ماده  5و در این خصوص بند  اند شدهنع اشتغال به برخی از امور تجاري م

کاري در امور گمرکی منع شده است ولی چون ممنوعیت کارمند  العمل حقکارمند دولت از  گمرکی
 دولت از نوع ممنوعیت نسبی است از اشتغال به سایر امور تجاري ممنوع نیست.

 گزینه در خصوص عبارت ذیل صحیح است؟ کدام .7
 .شود میعمر................. محسوب  قرارداد بیمه

 تبعی تجاري )الف
 غیرتجاري ب)
 تجاري ذاتی ج)
 تجاري حکمی د)

 »ج«: گزینه پاسخ صحیح
 ، حتی اگر موضوع بیمه عمر انسان باشد.شود میقرارداد بیمه تجاري محسوب  :1 نکته

 معامالت تجاري ذاتی است. قانون تجارت، از نوع 2موارد احصاء شده در ماده  :2نکته 
دارند، با پیشنهاد  التحریري لوازم ي مغازهشریک و همکار هم،  عنوان بهعلی و محمود  .8

توجه به عبارت، کدام  با .گیرند میتصمیم به حراج وسایل مغازه و تغییر شغل  ها آنعلی، 
 ؟رسد میگزینه صحیح به نظر 

 .اند نمودهباردت به عملیات حراجی م زیرا ،شود میتجاري محسوب  ها آن عمل )الف
 فعالیت تجاري نیست. استقالل ها آن، زیرا عمل شود میتجاري محسوب ن ها آنعمل  ب)
 .دهند میبه سود و حساب خود انجام  زیرا ممکن است تجاري محسوب شود، ها آنعمل  ج)
 تغییر شغل است. ها آن، زیرا هدف شود میتجاري محسوب ن ها آنعمل  د)

 »ب«گزینه  حیح:پاسخ ص
مستقل فعالیت تجاري محسوب  صورت بهو حراجی  عملیات حراجی با حراج متفاوت است نکته:

 باشد می، اما حراج نوعی فروش است که طبق قانون نظام صنفی کشور، نیازمند کسب مجوز شود می
، در حالی که رساند میقیمت به فروش  ترین پایینخود را به  اجناس و همچنین فرد در حالت حراج،

حراجی نیاز به تکرار و استمرار  همچنین فروش به باالترین قیمت است. منظور بهعملیات حراجی، 
 .شود میتجاري تلقی ن عمل دارد و یک بار اقدام به عمل حراجی،

 تصدي در حقوق تجارت چه چیزي است؟ معیار .9
 تصدي باید در قالب تشکیالت و موسسه باشد. الف)
 تکرار و استمرار داشته باشد. تصدي باید ب)
 ضروري نیست. آنتصدي باید در قالب تشکیالت باشد ولی تکرار و استمرار در  ج)
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 الف و ب د)
دو معیار ارائه  آنعبارت تصدي داراي بار حقوقی خاصی است و براي تحقق ». د« :گزینه صحیح

از اعمال تجاري  مورد 4در  کالً : تکرار و استمرار.2: تشکیالت و موسسه 1شده است که شامل: 
 بکار رفته است که شامل: تصدي عبارت قانون تجارت، 2مذکور در ماده 

 تصدي به حمل و نقل 
 تصدي به عملیات حراجی 
 عمومی هاي نمایشگاهتصدي به هر قسم  
قبیل تسهیل معامالت یا  از ،شود میکه براي انجام بعضی امور ایجاد  تأسیساتیتصدي به هر نوع  

 د خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیرهپیدا کر
 آناقدام به برپایی نمایشگاه عمومی و اداره  باهمحمد و حسین دو برادر هستند که  .10
 ها آن عمل ،کنند می
 هیچ گونه شرطی بدون ،شود میمحسوب  تجاري )الف
 تکرار و استمرار شرط به، شود میتجاري محسوب ب) 

 تکرار و استمرار شرط به حتی ،شود میتجاري محسوب ن ج)
 بر این که مجوز داشته باشند. مشروط ،شود میمحسوب  تجاري )د

قانون تجارت. نمایشگاه مکانی است براي آنکه  2 ماده 6به استناد بند »ب« گزینه پاسخ صحیح:
و تماشا  شود مییا هر محصول و رویدادي به نمایش عمومی گذاشته  ورزش ،هنر ،تئاتر ،فیلم شیء،
. اداره نمایشگاه عمومی در کنند میان در ازاي تماشاي به متصدي نمایشگاه وجهی پرداخت کنندگ

در این خصوص عبارت تصدي  زیرا که همراه با تکرار و استمرار باشد، شود میصورتی تجاري تلقی 
 بکار رفته است.

 کدام خصوص عمل او، در به خرید سهام و اوراق قرضه مبادرت نموده است، فردي .11
 گزینه صحیح است؟

 فروش باشد قصد بهاین که  مگر خرید سهام و اوراق قرضه عمل تجاري نیست، صرف )الف
و در این خصوص هیچ استثنائی وجود  خرید سهام و اوراق قرضه عمل تجاري نیست صرف )ب

 ندارد
ی حتی اگر فردي که به چنین عمل شود میاوراق قرضه در هر حال تجاري تلقی  سهام و خرید )ج

 مبادرت نموده تاجر نباشد.
ولی دومی  شود میخرید سهام با خرید اوراق قرضه متفاوت است که اولی عمل تجاري محسوب د) 
 نیست. گونه این

اصالح قانون تجارت. در این ماده مقرر  ي الیحه 54به استناد ماده  »الف« گزینه پاسخ صحیح:
نتیجه صرف خرید  در ».باشد میجاري نپذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل ت« کهشده است 

سهام یا اوراق  خرید اما برخالف تصور برخی، شود میسهام یا اوراق قرضه عمل تجاري محسوب ن
فروش عمل تجاري است زیرا سهام و اوراق قرضه مال منقول است و خرید اموال  قصد بهقرضه 
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عملی بین تجار صورت  اگر چنین همچنین .شود میفروش عمل تجاري محسوب  قصد بهمنقول 
 .شود میقانون تجارت شده و در نتیجه عمل تجاري تبعی محسوب  3ماده  مشمول گیرد،
 در چه صورت دفتر تاجر علیه خود تاجر سندیت دارد؟ .12
دعواي بین تجار در صورتی که دعوا مربوط به امور تجارتی باشد و دفتر مطابق قانون  در )الف

 تنظیم شده باشد.
 دعوا مربوط به امور تجارتی باشد. اي بین تاجر و غیر تاجر در صورتی کهدر دعو ب)
 که واجد شرایط شکلی باشد. دعوي بین تجار در صورتی در )ج
 دعواي بین تاجر و غیر تاجر در صورتی که شرایط شکلی رعایت شده باشد. در )د

 شرط را الزم دانسته است: تجارت براي سندیت دفاتر تجاري سه قانون 14 ماده »الف« گزینهصحیح پاسخ 
 . دفاتر مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.1

 مطابق قانون پلمپ شده باشد. -یعنی: 
 باشد. تنظیم دفاتر به ترتیب آمده در قانون تجارت -
 نباشد. اندازد میق.م که دفاتر را از دلیلیت  1299مشمول موارد آمده در ماده  -

اقد شرایط تنظیم در قانون باشد: در چنین شرایطی وضعیت تاجر با دفاتر تاجر ف کهالف) در صورتی 
ق. م اگر نوشته یا سند مزبور حاوي امضا  1301ماده  موجب بهوضع نداشتن دفاتر برابر است ولی 

 باشد اقرار کتبی محسوب شده و بر ضرر امضا کننده دلیل است.
مطابق با قانون صورت نگرفته  ها نآب) در صورتی که دفاتر واجد شرایط شکلی باشد ولی تنظیم 

 معتبر است. آنعلیه صاحب  صرفاًباشد: در چنین شرایطی دفاتر 
 دعوا بین تجار باشد -2

 بین تجار: له یا علیه صاحب دفتر سندیت دارد.
و علیه او به دلیل اقرار محسوب شدن  شود میبین تاجر و غیر تاجر: له تاجر از قراین محسوب 

 سندیت دارد.
 وا مربوط به امور تجارتی باشد.دع -3

 اعمال تبعی تاجر در حقوق ایران.... ي دامنه. 13
 تعهدات قراردادي صرفاً )الف
 تعهدات خارج قرارداد تعهدات قراردادي و گاهی گاهی و هدف قرارداد تجاري، قصد بهبسته  ب)
 تعهدات خارج از قرارداد پ)
 تعهدات قراردادي و تعهدات خارج از قرارداد د)

 »د« گزینه :پاسخ صحیح
تعهدات قراردادي و تعهدات خارج از قرارداد  شامل : دامنه اعمال تبعی تاجر در حقوق ایران،نکته

 )112-115 ص ،1 ج اسکینی،( تاجر است.
 معامله تاجر با غیر تاجر .14
 است تجاري )الف
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 است تجاري ثبت در دفتر، شرط به )ب
 تجاري نیست ج)
 ئج تجاري تاجر باشد، تجاري است.اگر براي رفع حوا د)

تاجر با غیر تاجر فقط در  معامالت قانون تجارت. 3 ماده 2به استناد بند » د« گزینه :پاسخ صحیح
این معامالت فقط براي رفع حوایج تجاري باشد و نه براي رفع  که شود میصورتی تجاري محسوب 

 حوایج شخصی.
 تجارتی..... هاي شرکتمعامالت  کلیه .15
 همه موارد تجاري تبعی است. در )فال
 ذاتی است. تجاري تجاري باشد، ذاتاً برخی موارد اگر معامله، در )ب
 همه موارد تجاري ذاتی است. در )ج
 تجاري تبعی یا تجاري ذاتی باشد. تواند می طرفین، قصد به بسته )د

اما اگر معامالت تبعی است  تجاري تجارتی، هاي شرکتکلیه معامالت » ب« :گزینه :پاسخ صحیح
الزم نیست که معامالت  دیگر تجاري باشد، ذاتاًتجاري، مانند داللی یا بیمه گري  هاي شرکت
 تجاري بدانیم.تبعا تجاري را  هاي شرکت

 ؟تجاري تبعی است عمل یک از موارد زیر، کدام .16
 ها بانککلیه معامالت بین تجار و کسبه و صرافان و  الف)
 فی و بانکیهر قسم عملیات صرا ب)
 معامالت برواتی ج)
 تصدي به حمل و نقل د)

 قانون تجارت. 3ماده  1و بند  2ماده  استنادبه » الف«: گزینه پاسخ
 ایتاجر شناخته شدن شخص متعامل  تبع بهقانون تجارت،  3اعمال موضوع ماده : 1 نکته 
 دارند. نام یتبع يسبب اعمال تجار نیو به هم شود میشناخته  يتجار نیمتعامل
 .شود میموارد مندرج در ماده دو قانون تجارت حصري و از نوع اعمال تجاري ذاتی محسوب  :2نکته  

 اي معاملهخصوص چنین  در ،کند میساختمان  ي معاملهیک شرکت تجاري اقدام به  .17
 ي کلیهقانون تجارت  3 ماده 4بند  موجب بهتجاري است زیرا  اي معاملهباید بگوییم که چنین  الف)

 تجارتی تجاري است هاي شرکتمعامالت 
اموال  ي معاملهتجارت  قانون 4ماده  موجب بهتجاري نیست زیرا  اي معاملهباید بگوییم که چنین  ب)

 به هیچ وجه تجاري نیست. غیرمنقول
زیرا توسط شرکت تجاري واقع شده و  شود میتجاري محسوب  اي معاملهباید بگوییم که چنین  ج)

 شود میامل این مورد نش 4ماده 
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تجارتی نیست زیرا بین این دو ماده تعارض وجود دارد و حکم  اي معاملهبگوییم که چنین  باید )د
 تعارض تساقط است

 قانون تجارت. بین این دو ماده تعارض وجود دارد 4و  3به استناد ماده  »ب« گزینه :پاسخ صحیح
به هیچ وجه  غیرمنقولن ماده معامله اموال طبق ای و ؛قانون تجارت است 4ولی ترجیح با ماده 

این نکته است که حتی اگر چنین  مؤیدمتن ماده  در» به هیچ وجه«عبارت  وجود تجاري نیست.
 .شود میهم تجاري محسوب ن باز تجارتی صورت گیرد، هاي شرکتمعامالتی توسط 

 در کاریابی، منظور بهیک موسسه  تأسیسالف و ب با مشارکت یکدیگر اقدام به  فرد .18
 ...ها آناقدام ، اند نمودهک به اشتغال جوانان راستاي کم

 شود میعمل تجاري محسوب  الف)
 شود میتجاري محسوب ن عمل )ب
 ممکن است عمل تجاري محسوب شود ج)
 شود مییک اقدام خودجوش محسوب  صرفاً )د

 کهماده مقرر شده است  قانون تجارت. در این 2ماده  3به استناد بند  »الف«: گزینه پاسخ صحیح
کاري و یا عاملی و  العمل حق. هر قسم عملیات داللی یا 3معامالت تجاري از قرار ذیل است...... «

قبل تسهیل  از .شود میکه براي انجام برخی از امور ایجاد  تأسیساتیهمچنین تصدي به هر نوع 
در نتیجه موسسه کاریابی  »..غیرهملزومات و  رساندینمعامالت ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و 

 باشد که براي برخی امور ایجاد شده است. تأسیساتیاز مصادیق تصدي به  تواند می
 ؟شود میکدام دفاتر از دفتر اندیکاتور و ترازنامه استفاده  جاي بهامروزه . 19

 دفتر کپیه –دفتر روزنامه  الف)
 دفتر دارایی –دفتر کپیه  ب)
 یهدفتر کپ –دفتر کل  ج)
 دفتر دارایی –دفتر روزنامه  د)

دفتر کپیه از دفتر  جاي بهدفتر دارایی از ترازنامه و  جاي به امروزه ».ب«: گزینه پاسخ صحیح
 .کنند میاندیکاتور استفاده 

 ...ي گزینهعبارت صحیح . 20
 دفاتر تجاري مالزمه با تاجر بودن صاحب دفاتر ندارد. داشتن )الف
 ندارد. اترمالزمه با تاجر بودن صاحب دف تنظیم قانونی شرط هبي داشتن دفاتر تجار ب)
 .دارد اترمالزمه با تاجر بودن صاحب دف يداشتن دفاتر تجار ج)
 صاحب دفاتر داشته باشد. مالزمه با تاجر بودن تواند می دفتر تجاري، داشتن )د

 »الف«: گزینه پاسخ صحیح
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 ...تعیین مالیات به روش علی الرس. 21
و کل و مشاغل را داشته ولی  از روزنامهقانونی مالیاتی اعم  دفاتر صورتی است که تاجر،در  الف)

 شرایط شکلی دفاتر تجاري رعایت نشده باشد
در صورتی است که تاجر دفاتر قانونی مالیاتی اعم از روزنامه و کل و مشاغل را داشته ولی یکی  ب)

 مخدوش باشد. ها آناز 
قانونی مالیاتی اعم از روزنامه و کل و مشاغل را داشته ولی به  فاتردر صورتی است که تاجر د ج)

 رسیدگی باشد غیرقابل تشخیص اداره امور مالیاتی،
 گزینه الف و جد) 

 که شامل: گیرد می. تعیین مالیات به روش علی الرس در دو حالت صورت »ج« گزینه: پاسخ صحیح
 اعم از دفتر روزنامه و کل و مشاغل را نداشته باشد. الف: در صورتی که تاجر دفاتر قانونی مالیاتی را

 غیرقابلبه تشخیص اداره امور مالیاتی  لیکن ب: در صورتی که تاجر دفاتر فوق را داشته باشد،
 رسیدگی باشد.

 کدام دفتر نیازمند امضاي تاجر است؟ .22
 دفتر روزنامه الف)
 دفتر کل ب)
 دفتر دارایی ج)
 دفتر کپیه د)

 براي امضاي تاجر از بین دفاتر تجاري، قانون تجارت. 7به استناد ماده ». ج«زینه گ پاسخ صحیح:
دفتر دارایی الزامی است و این دفتر تنها دفتري است که باید به امضاي تاجر برسد و در خصوص 

 امضاي تاجر غیر الزامی است. سایر دفاتر
 نیاز ندارد؟ به امضاي نماینده ثبت زیر، کدام مورد هاي گزینهدر بین . 23
 و کل دارایی روزنامه، دفتر )الف
 و کل کپیه ،دفتر روزنامه )ب
 و روزنامه کپیه دفتر دارایی، ج)
 کل و کپیه دفتر دارایی، د)

 قانون تجارت 11و  6به استناد ماده  »الف«: گزینه پاسخ صحیح
نوشته  آنه چیزي در ک آناز  قبل اندیکاتور)،( کپیهدفتر  استثناي به: کلیه دفاتر تجاري 1 نکته 

 شده باشد باید توسط نماینده اداره ثبت امضاء شود.
 ق. م رجوع شود) 1293ماده ( دفتر کپیه را ندارد. تائیدثبت حق امضاء و  مأمور: 2نکته   

دعوایی در دادگاه پرونده دارند که در این  ي خواندهخواهان و  عنوان بهمحمد و منصور  .24
ارائه نموده است ولی منصور هیچ  خود به دادگاه حقی ذيمبنی بر مورد محمد چندین ادله 

 آیادفتر تجاري پدر همسرش که وي تاجر است. حال  جز بهسند و مدرك قابل قبولی ندارد 
 نفع خود استفاده نماید؟ به از دفتر پدرخانم خود، تواند میمنصور 

 ور تجاري خودشان قابل استناد است.براي ام صرفاً دفاتر تجاري تجار، زیرا ،تواند میخیر ن الف)
 .دهد نمیدعاوي تجاري ترتیب اثر  جز ، زیرا دادگاه به دفتر تجاري تاجر،تواند مین خیر )ب
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 و دفتر تجار چون به ثبت رسیده است در حد اماره قانونی اعتبار دارد. تواند میبله  ج)
 د.قراین و امارات قبول شو عنوان بهو ممکن است  تواند میبله  د)

به دفاتر تجاري تاجر استناد  توانند میاعم از تاجر یا غیر تاجر  دیگران ».د«: گزینه پاسخ صحیح
 یعنی ؛نمایند. همچنین دفاتر تاجر در مقابل غیر تاجر فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود

د رسمی نیستند و سن شوند میدفاتر تاجر جزء اسناد عادي محسوب  و ؛شود میاماره قضایی محسوب 
رسمی به شمار  اظهارات ،شود میمندرجاتی که توسط نماینده ثبت در صفحه اول و آخر درج  صرفاًو 
 .رود می
 ضمانت اجراي فقدان یا نقص دفاتر تجارتی تجار چیست؟ .25

مالی است که در این خصوص محکمه  جریمه ضمانت اجراي فقدان یا نقص دفاتر تجار، الف)
 دهد می حکم العموم مدعیحقوق با تقاضاي 

است ورشکسته به  ممکن تاجري که دفتر ندارد و یا دفتر او ناقص است در صورت ورشکستگی، ب)
 تقلب اعالم شود.

نه تنها به نفع تاجري که دارنده دفتر است قابلیت  اگر دفتر تجاري تاجر معیوب یا مغشوش باشد، ج)
 اد نداردنیز قابلیت استن استناد ندارد بلکه به ضرر او

دفتر  نداشتن و در چنین حال ادعایی علیه او ابراز شود، در صورتی که تاجري دفتر داشته باشد د)
 از جمله قرائن مثبته به نفع طرف مقابل باشد. تواند می

آیین دادرسی مدنی و مواد  210و  قانون تجارت 542و  15به استناد مواد ». د«گزینه  پاسخ صحیح:
اجرا دارد که  ضمانت 4مدنی. طبق مواد ذکر شده نداشتن دفاتر توسط تجار،قانون  1300 و 1299
 شامل:

و  راساکه در این خصوص محکمه حقوق  قانون تجارت جریمه نقدي دارد 15ماده  موجب به 
 .دهد میحکم  العموم مدعیبدون تقاضاي 

عیوب است در و م قانون تجارت تاجري که دفتر ندارد و یا دفتر او ناقص 542ماده  موجب به 
 .شود میبه تقصیر محسوب  ورشکسته صورت ورشکسته شدن،

نداشتن دفتر تجاري  آیین دادرسی مدنی اگر ادعایی علیه تاجر ابراز شود 210ماده  موجب به 
 از جمله قراین مثبته به نفع طرف مقابل باشد. تواند می

باشد به نفع تاجري که  دفتر تجاري تاجر ناقص یا مغشوش اگر 1300 و 1299مواد  موجب بهو  
 دارنده دفتر است قابلیت استناد ندارد اما به ضرر او قابلیت استناد دارد

حسینی و پسرش گندم کشاورزان محلی را خریداري نموده و سپس با پاك  آقاي. 26
را  ها گندم سازي و جدا کردن گندم مرغوب از نامرغوب و درنهایت بعد از سم پاشی،

 . حال باید بگوییم ك..کنند می فروش بذر آماده، عنوان به
را  ها آنحسینی و پسرش باید اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند تا بتوانیم  آقاي الف)

 تاجر تلقی کنیم.
ولی به سبب عدم  شوند میحسینی و پسرش بدون نیاز به ثبت در دفتر تجارتی تاجر تلقی  آقاي )ب

 ند بود.جریمه مالی خواه مشمول ثبت،



 

19 

و در این حالت  شوند میدر صورت ثبت در دفتر تجارتی تاجر تلقی  صرفاً حسینی و پسرش آقاي )ج
 مشمول تخفیف مالیاتی نیز خواهند بود.

این که بتوانند تاجر محسوب شوند، ناگزیر به ثبت در دفتر تجارتی  براي حسینی و پسرش، آقاي )د
 نمایند. هستند و باید در مهلت مقرر اقدام به ثبت

 قانون تجارت 16استناد ماده  به ».ب«: گزینه پاسخ صحیح
 کسبه جزء استثناء بهاز ایرانی و خارجی  اعم کلیه اشخاصی که به تجارت اشتغال دارند،: 1نکته 

 باید در مهلت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت نمایند.
شناخته  تاجر قانون تجارت، 2ج در ماده افرادي که به سبب اشتغال به موارد مندر :2نکته 

این افراد موظف به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجارتی  فلذا عنوان تاجر بوده، مشمول ،شوند می
موجب عدم صدق عنوان تاجر در خصوص این افراد  این هستند اما اگر نام خود را ثبت نکنند،

 نخواهد بود.
توضیح که اولی  بدین فتر تجارتی متفاوت است،ثبت اسم تجاري با ثبت نام در د: 3نکته  

 اختیاري ولی دومی الزامی است.
 

  


