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ﻣﺮﮐﺰ ﻃﺮح و اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺑﻬﺴﺎز ﻣﻠﺖ

ﺟﺰوة درس

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎﻧﮑﯽ ) 2واﺣﺪ  -اﺻﻠﯽ(

ﻣﻬﺮﻣﺎه 1394

اﺳﺘﺎد :ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺳﺠﺎد ﻣﻌﻈﻤﯽ ﮔﻮدرزي
ﮔﺮدآوري و ﺗﺎﯾﭗ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻟﺸﮕﺮي
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ﺣﻘﻮق ﺟﻤﻊ ﺣﻖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،اﻣﺘﯿﺎز و ﺳﻠﻄﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽ دﻫـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ در اﺟﺘﻤـﺎع زﻧـﺪﮔﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺣﻘﻮق ﺗﻌﺎرﯾﻒ زﯾﺎدي دارد؛ ﺣﻘﻮق ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪة رواﺑﻂ ﯾﺎ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﻫﺪف از ﺣﻘﻮق ،اﺳﺘﻘﻼل و ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎﻋﺚ آزادي ﻓﺮدي ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺘﺮام ﮔـﺬاري ﺑـﻪ ﺷـﺨﺺ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﻘﻮق ◄ ﺟﻤﻊ ﺣﻖ ◄ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺪف از ﺣﻘﻮق ◄ اﺳﺘﻘﻼل و اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪاﻟﺖ ◄ ﺗﺄﻣﯿﻦ آزادي اﻓﺮاد
 -1آﻣﺮه ﯾﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي

ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ و آﻧﺮا رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ

 -2وﺟﻮد ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا

)ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات از ﺳﻮي دوﻟﺖ(

ﻣﺠﺎزات )ﮐﯿﻔﺮي(
ﺣﻘﻮﻗﯽ )ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت(

ﺣﻘﻮق

 -3ﻋﺎم و ﮐﻠﯽ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ
 -4اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدن

ﺣﻘﻮق

زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺺ

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ )اﺻﻞ 20ق ا  /اﺻﻞ ﺗﺴﺎوي(
ﻓﺮدي← در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﻘﻮق دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ← ﺣﻘﻮق ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺧﺼﻮﺻﯽ :ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد و دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.

ﻋﻤﻮﻣﯽ :رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ارﮔﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﯽ دارد.

ﻧﮑﺘﻪ :ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ﺷﺎﺧﻪ اي از ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ.
ﺣﻘﻮق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎﺳـﺖ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﺗـﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪة
رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺗﺠﺎر اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  1311و اﺻـﻼﺣﯿﻪ  1347/12/24ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣـﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ 600
ﻣﺎده اﺳﺖ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎﺟﺮ :ﺗﺎﺟﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد را ﺗﺠﺎرت و داد و ﺳﺘﺪ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )دوﻟﺖ( وﺿﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﻓﺮاد ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  3ﺑﺨﺶ اﺳﺖ

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ )ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺟﺰﺋﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(

آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ )ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ(

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺧﺺ )ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎص( ← ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت
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ﻧﮑﺘﻪ :ﻗﺎﻧﻮن رأي آورده ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر داده ﻣﯽ ﺷﻮد و او ﺗﺎ  45روز ﻣﻬﻠﺖ دارد آﻧﺮا اﻣﻀﺎء )ﺗﺎﯾﯿﺪ( ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧـﻪ و
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از  15روز از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت

ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﺗﺠﺎري )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪل ﺑﻨﺪي ﯾﺎ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي(
روﯾﮥ ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﻧﻈﺮات ﻋﻠﻤﺎي ﺣﻘﻮق )دﮐﺘﺮﯾﻦ(

ﻣﺎدة  1ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت :
ﺗﺎﺟﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮد را ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎري ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺎدة  2ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت:
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎري از ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
 -1ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﯾﺎ اﺟﺎره ،اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﯽ در آن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -2ﺗﺼﺪي ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از راه ﺧﺸﮑﯽ ﯾﺎ آب ﯾﺎ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت دﻻﻟﯽ ﯾﺎ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎري ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺪي ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم ﺑﻌـﻀﯽ از
اﻣﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -4ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺞ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -5ﺗﺼﺪي ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮاﺟﯽ.
 -6ﺗﺼﺪي ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ.
 -7ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﺮاﻓﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ.
 -8ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮاواﺗﯽ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺎﺟﺮ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 -9ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻤﮥ ﺑﺤﺮي و ﻏﯿﺮ ﺑﺤﺮي )درﯾﺎﯾﯽ(.
 -10ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزي و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺸﺘﯽ و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼت راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺷﺎﻏﻼن ﻣﺆﺳﺴﺎت و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ارﮔﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺳﺮدﻓﺘﺮ داران ،ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن از ﺗﺠﺎرت ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻧﻤـﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻪ ﺷﺮط

ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻮدن

 – 1ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﺶ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﺷﺪ.
-2ﺑﺮاي ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدش ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﺪ) .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ(
 -3ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻔﺎع )ﺳﻮد( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮاي ﺗﺎﺟﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﺨﺺ )ﺗﺎﺟﺮ( ﺳﻪ ﺷﺮط ﺿﺮوري اﺳﺖ:
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 -1ﺗﺠﺎرت ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اش ﺑﺎﺷﺪ :ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت اﺳﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻫﯽ اﻓـﺮاد در
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎري اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺗـﺎﺟﺮ ﺗﻠﻘـﯽ ﺑـﺸﻮد ،ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ
ﺗﺠﺎري ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﮑﺮار اﺳﺖ .اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺠـﺎرت ،ﻣﻤﻨـﻮع اﻟﺘﺠـﺎرت ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎت و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺮدﻓﺘﺮان ،ﻋﻠﯽ ﻫﺬا اﮔﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎري اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨـﺪ ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ از ﺗﺠـﺎرت
ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 -2ﺗﺠﺎرت ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ :ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﻣﻮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ،دﯾﮕﺮي را ﻧﺎﯾﺐ )ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه( ﺧـﻮد
ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎري اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ ،در اﯾﻨﺼﻮرت ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿـﺎر ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎﺟﺮ اﺳـﺖ .ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري.
 -3ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻔﺎع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ :ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻔـﺎع داﺷـﺘﻦ ﺑـﺮاي ﺷـﺨﺺ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري اش ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻧﺸﻮد .اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻌﻨـﻮان اﻧﺠﻤـﻦ ﺛﺒـﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻣﺜﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ( ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﯿﺮﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻮدي ﻋﺎﯾﺪش ﺷﻮد وﻟﯽ ﺗﺎﺟﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﻮاﻣﺎً ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﺳـﻪ ﺷـﺮط را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :ﻋﺎﻗﻞ ،ﺑﺎﻟﻎ و رﺷﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل )اﺻﻮﻻً( ﺣﻖ ﺗﺠﺎرت در اﯾﺮان را ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ اﺟـﺎزة اﯾـﻦ ﮐـﺎر را داده ﺑﺎﺷـﺪ .اﻓـﺮاد
ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎري ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺎري ،اﺻﻮﻻً ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣـﺴﺘﻤﺮ و ﺑﻮﺳـﯿﻠﮥ ﺗـﺎﺟﺮ ﺑـﺮاي ﺗﺤـﺼﯿﻞ ﻣﻨﻔﻌـﺖ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺎري ﺑﻪ  4ﻗﺴﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 -1ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺎري ﺗﻮزﯾﻌﯽ :ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺨﺶ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺗﺎﺟﺮ اﺟﻨﺎس را از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤـﺪه

ﺗﺤﺼﯿﻞ )ﺧﺮﯾﺪاري( ﻧﻤﻮده و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺜﻼً ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اي ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺳﻔﺎرش ﻣـﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﺧﺘﯿﺎر او ﺑﮕﺬارد و ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ ،آن ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ.

 -2ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺎري ﺗﻮﻟﯿﺪي :در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﮔﻨـﺪم را ﺗﺒـﺪﯾﻞ
ﺑﻪ آرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺦ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﺮده و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
 -3ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺎري ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ :در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎﻻ ﻧﻤـﯽ ﭘـﺮدازد وﻟـﯽ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻣﻌـﺎﻣﻼت
ﺗﺠﺎري ﻻزم اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺼﺪي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ.

 -4ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺎري ﮐﻤﮑﯽ :ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي روﻧﻖ اﻣﻮر ﺗﺠﺎري ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻤﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎري در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ  3ﻗﺴﻢ اﺳﺖ:
 -1اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎري ذاﺗﯽ :ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ ﻋﻤﻠﺶ ﺗﺠﺎري اﺳﺖ ﻓﺮﻗـﯽ ﻧﻤـﯽ ﮐﻨـﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻣﺜﻼً ﺑﻨﺪ  1ﻣﺎده 2

 -2اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎري ﻃﺒﯿﻌﯽ :اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ذاﺗﺎً ﺗﺠﺎري ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺗﺎﺟﺮ آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺠﺎري ﺗﻠﻘـﯽ ﻣـﯽ
ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺞ )ﻧﯿﺎزﻫﺎ( ﺗﺠﺎري.
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 -3اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎري ﺣﮑﻤﯽ :ﻧﻪ ذاﺗﺎً ﺗﺠﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﻃﺒﻌﺎً ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺗﺠـﺎري اﺳـﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺻﺪور ﺑﺮات ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺳﻬﺎﻣﯽ.
ﺑﺮاي ﺗﺎﺟﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﺨﺺ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮان از ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺎدة  2ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت )ﻧﻘﻞ از ﺻﻔﺤﮥ :(3
• ﺑﻨﺪ ( 1ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻠﯿﮥ ﻃُﺮُﻗﯽ )ﺷﯿﻮه و روش( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻮاﻟﯽ را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد .ﻣﺜـﻞ
ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ،ﺻﻠﺢ و ﻫﺒِﻪ )ﺑﺨﺸﺶ( ﺑﺎﺷـﺪ .ﺧﺮﯾـﺪ ﯾـﺎ ﺗﺤـﺼﯿﻞ ﻣـﺎل ﻣﻨﻘـﻮل در ﺻـﻮرﺗﯽ
ﺗﺠﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﯾﺎ اﺟﺎره ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺗﺠﺎرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
• ﺑﻨﺪ  (2ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺼﺪي ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﺑﻨﮕـﺎه و ﺑـﺼﻮرت ﻣﺘـﻮاﻟﯽ و ﻣـﺴﺘﻤﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﺑﻨﮕﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎري ﻧﯿـﺴﺖ .ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺠـﺎرت
ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺘﺼﺪي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اُﺟﺮت ،ﺣﻤﻞ اﺷﯿﺎﺋﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ
از راه ﺧﺸﮑﯽ ﯾﺎ ﻫﻮاﯾﯽ ﯾﺎ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

• ﺑﻨﺪ  (3ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺷﺎﻣﻞ دﻻﻟﯽ ،ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻤﻠﯿﺎت دﻻﻟﯽ:
دﻻل ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﮐﺎر ذﯾﻞ و ﯾﺎ ﻫﺮ دوي آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ:

اﻟﻒ-ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ.
ب-واﺳﻄﻪ ﮔﺮي در اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪ.
دﻻﻟﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻐﻞ ،اﺻﻮﻻً ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺠﻮز اﺳﺖ وﻟﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ آن ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺠﺎري ﺑﻮدن ﻋﻤـﻞ و ﺗـﺎﺟﺮ ﺗﻠﻘـﯽ ﺷـﺪن
ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﮥ دﻻل ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺮارداد اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﻗﺮارداد ،ﺗﺎﺑﻊ ﻋﺮف اﺳﺖ.
ﺗﻔﺎوت دﻻل ﺑﺎ وﮐﯿﻞ :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻻﻟﯽ ﺗﺎﺑﻊ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ وﮐﺎﻟﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻫـﻢ دارﻧـﺪ؛ وﮐﯿـﻞ در اﻧﻌﻘـﺎد ﻗـﺮارداد ﻣﺪاﺧﻠـﮥ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل را وﮐﯿﻞ ﺑﻌﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﻟﯽ دﻻل ﺣﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺪارد ﻓﻘﻂ زﻣﯿﻨﻪ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺸﺎء ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺒﺎدرت ﮐﻨﻨﺪ.

ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎري:

ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎر ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دﯾﮕﺮي )ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺮه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺮ ﮐﻨﻨﺪه( ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫـﺪ
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻻي دﯾﮕﺮان را ﻣﯽ ﺧﺮد و ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ اﻋـﻼم
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻔﺎوت دﻻل ﺑﺎ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎر -1 :دﻻل در اﻧﺸﺎء ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎر ،ﺧﻮد ﻋﻘﺪ را واﻗﻊ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ -2 .در

دﻻﻟﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ دﻻل ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳـﺖ وﻟـﯽ
در ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎري اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ:

ﻋﺎﻣﻞ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻي اﻧﺤﺼﺎري دﯾﮕﺮي را ﺧﺮﯾـﺪاري ﻧﻤـﻮده و ﻃﺒـﻖ
ﻗﯿﻤﺖ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪة اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ.

• ﺑﻨﺪ  (5ﺣﺮاﺟﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﺑﻨﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮاﺟﯽ ﻫﺮ ﺷﺨـﺼﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺮﻧﺪة ﺣﺮاﺟﯽ اﺳﺖ .ﻣﺘـﺼﺪي ﺣﺮاﺟـﯽ ﺷﺨـﺼﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﺟـﺮت،
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ﺣﺮاﺟﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺮاﺟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﺑﻨﮕﺎه ﺻﻮرت ﺑﭙـﺬﯾﺮد ،ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺗﺠـﺎري ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﯽ
ﺷﻮد.

ﺗﻔﺎوت ﺣﺮاﺟﯽ و ﻣﺰاﯾﺪه :ﺣﺮاﺟﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺰاﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﻣﺰاﯾﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎ ﻣـﺸﺨﺺ اﺳـﺖ وﻟـﯽ در ﺣﺮاﺟـﯽ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
• ﺑﻨﺪ  (6ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ...ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣـﯽ
ﺷﻮد .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎري ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻗـﺼﺪ اﻧﺘﻔـﺎع و ﺑـﺼﻮرت ﺗـﺼﺪي ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻟـﺬا
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺠﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
• ﺑﻨﺪ  (7ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﺮّاﻓﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ،ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﻮل ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﻮل ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮي را اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ دﻫـﺪ و
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺘﻨﻮع و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻـﺪور ﺗﺎﺋﯿﺪﯾـﻪ و ﻗﺒـﻮل
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ.

• ﺑﻨﺪ  (8ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮاواﺗﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روي ﺑﺮات ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪور ﺑﺮات ،ﻗﺒﻮل ،ﻧَﮑﻮل ،ﻇَﻬـﺮ ﻧﻮﯾـﺴﯽ و
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻔﺘﻪ و ﭼﮏ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺠﺎري ﻧﯿﺴﺖ.
• ﺑﻨﺪ  (9ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮاردادﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ از دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت ،آﻧﺮا ﺟﺒﺮان ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ.
ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻌﻬﺪ" ،ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ" و ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻃﺮف ﺗﻌﻬﺪ "ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار" ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .دو ﻧﻮع ﺑﯿﻤﻪ :
 -1ﺑﯿﻤﮥ اﻣﻮال :ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺸﺴﻮزي ،ﺳﺮﻗﺖ و...
 -2ﺑﯿﻤﮥ اﺷﺨﺎص :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﮥ ﻋﻤﺮ ،ﺑﯿﻤﮥ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﯿﻤﮥ ﻓﻮت و...

ﻧﮑﺘﻪ :در ﻣﺎده  2ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﻌﺎﻣﻼت ذاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ!!!
ﻣﺎدة  3ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت:
ﻣﻌﺎﻣﻼت ذﯾﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻮدن ﻣﺘﻌﺎﻣﻠَﯿﻦ )دو ﻃﺮف ﻋﻘﺪ( ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ،ﺗﺠﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد:
 -1ﮐﻠﯿﮥ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ ﺗﺠﺎر ،ﮐﺴﺒﻪ ،ﺻﺮاﻓﺎن و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ.
 -2ﮐﻠﯿﮥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺮاي ﺣﻮاﯾﺞ )ﻧﯿﺎزﻫﺎ( ﺗﺠﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.
 -3ﮐﻠﯿﮥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ اﺟﺰا ﯾﺎ ﺧﺪﻣﻪ ﯾﺎ ﺷﺎﮔﺮد ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺮاي اﻣﻮر ﺗﺠﺎري ارﺑﺎب ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
 -4ﮐﻠﯿﮥ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري.
ﻧﮑﺘﻪ :در ﻣﺎده  3ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗَﺒﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ!!!
ﻣﺎدة  4ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت:
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﺠﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎدة  5ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت:
ﮐﻠﯿﮥ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎر ،ﺗﺠﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺸﻮد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮاي اﻣﻮر ﺗﺠﺎري ﻧﯿﺴﺖ.
دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎري:
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ﻫﺮ ﺗﺎﺟﺮي ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﺴﺒﮥ ﺟﺰء ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ دﻓﺎﺗﺮ ذﯾﻞ ﯾﺎ ﻫﺮ دﻓﺘﺮ دﯾﮕﺮي را ﮐﻪ وزارت دادﮔﺴﺘﺮي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:

 -1دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ :دﻓﺘﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﮥ داد و ﺳﺘﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و دﯾـﻮن و ﺣﺘـﯽ ﺑﺮداﺷـﺖ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺨﺎرج ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رخ دادن در آن ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
 -2دﻓﺘﺮ ﮐﻞ :ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم آن ﺑﺼﻮرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه و
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ در اﯾﻦ دﻓﺘﺮ وﯾﮋه ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.

 -3دﻓﺘﺮ داراﯾﯽ :دﻓﺘﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﮥ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ داراﯾﯽ ﻫﺎي ﺗﺎﺟﺮ ،اﻋﻢ از ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿـﺮ ﻣﻨﻘـﻮل در ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ
ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺗﺎﺟﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  14ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد.

 -4دﻓﺘﺮ ﮐُﭙﯿﻪ :دﻓﺘﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﮐﻠﯿﮥ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺮاﺳﻼت و ﻣﺨﺎﺑﺮات ارﺳﺎﻟﯽ ﺧﻮد و ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺧـﻮد
را در آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دﻓﺘﺮ ﮐﭙﯿﻪ اﻣﺮوزه ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ داده اﺳﺖ.
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻋﺎم ﺗﺎﺟﺮ:
ﻫﺮ ﺗﺎﺟﺮي  2ﺗﮑﻠﯿﻒ دارد:
 -1ﺗﻬﯿﻪ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﮕﻬﺪاري دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ.
 -2ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺗﺠﺎري.
ﻧﮑﺘﻪ :ﮐﺴﺒﮥ ﺟﺰء ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﺟﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ از ﻫﺮ دو ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻓﻮق ﻣﻌﺎف اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮوش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮥ او از  100ﻣﯿﻠﯿـﻮن رﯾـﺎل
ﯾﺎ ارزش ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ او از  5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﻨﺪ:
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻨﺪ :ﻧﻮﺷﺘﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت دﻋﺎوي ﯾﺎ دﻓﺎع ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود .ﺳﻨﺪ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ:

 -1ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ  :ﺳﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ادارة ﺛﺒﺖ و اﺳﻨﺎد و دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ،ﻧﺰد ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗـﺎﻧﻮن در
ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 -2ﺳﻨﺪ ﻋﺎدي :ﺳﻨﺪي ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق )ﺷﺮط ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ( را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻨﺪي اﺳﺖ ﻋﺎدي .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ

دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎري ) 4دﻓﺘﺮ( ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻋﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺎﺟﺮ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از اﯾﻦ  4ﻧﻮع دﻓﺘﺮ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﺎﺟﺮ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﮑﻨﺪ ﺑـﻪ ﺟـﺰاي ﻧﻘـﺪي ﻣﺤﮑـﻮم
ﻣﯽ ﺷﻮد) .ﺣﺘﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﯿﻔﺮي ﻫﻢ دارد(.
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎري:

ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﭼﯿﺰي در آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة ادارة ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ داراي  5ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
-1
-2
-3
-4
-5

ﺑﺎﯾﺪ داراي ﻧﻤﺮة ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻗﯿﻄﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،اول ﺻﻔﺤﻪ و آﺧﺮ ﺻﻔﺤﻪ داراي اﻣﻀﺎي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة ادارة ﺛﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﻢ و رﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ دﻓﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ درج ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺳﺮﺑﯽ ﻣﻨﮕﻨﻪ ﺷﻮد.
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تاجر مکلف است این دفاتر را تا  10سال پس از خاتمۀ هر سال مالی نگهداري کند .در طول این مدت نمی تواند به عذر
نداشتن دفتر استناد کند ،مگر آنکه تاجر بتواند تلَفَ یا مفقودي آنرا اثبات کند.
چرا تاجر باید دفتر تجاري داشته باشد؟
-1بعنوان سندي براي اثبات دعاوي
-2جهت مالیات
اسناد تجاری:
اسناد تجاري از وسایل جایگزین پول هستند .در زمان قدیم پول و اسناد تجاري به مفهوم امروزي وجود نداشت و افراد
نیازهاي خود را از طریق معاوضه برطرف می کردند ولی طرفین معاوضه باید نیازمند کاالي دیگري باشند ،بنابراین تدریجاً یک
کاالي واسطه بر اي آسانتر شدن معاوضه احساس می شد و این کاالي واسطه بایستی کم حجم ،قابل نگهداري ،قابل تقسیم و
مصون از فساد باشد  ،بنابراین فلزاتی که در نزد مردم داراي ارزش بودند بعنوان کاالي واسطه مقبولیت یافتند و هنگامی این
مقبولیت افزایش می یابد که حکام با ضرب مُهر بر روي فلزات مردم اصالت ،جنس و وزن آنها را تائید می کند.
خطرات مربوط به حمل و نقل فلزات قیمتی به ویژه در سفرهاي طوالنی عده اي را به این ابتکار وادار ساخت که سکه هاي
مسافران را گرفته و در مقابل آن رسیدي به مالک ارائه بدهند که او بتواند در مقصد ،رسید را به همکار گیرندۀ سکه ها ارائه
داده و معادل فلزات تحویلی را باز ستاند .پس از مدتی دریافتند که خود این رسیدها قابل نقل و انتقال هستند ،بنابراین
گیرندۀ رسید ممکن بود قبل از اینکه به مقصد برسد معادل فلزات را پس بگیرد ،بنابراین اینگونه رسیدها زمینۀ اسناد تجاري
که شامل چک ،برات و سفته بود را بوجود آورد.
مهمترین عیبی که موجب شد اسناد تجاري جانشین پول رایج شوند عبارتند از:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

دشواري حمل پول.
فقدان پول خصوصاً با توجه به بی نام بودن آن.
فرسوده شدن اسکناس علی رقم هزینه هاي زیادي که صرف چاپ آن می شود.
وقت گیر بودن شمارش پول.
عدم امکان حمل اسکناس.
عدم امکان کنترل دولت به چگونگی جابجایی ،سرقت و در نتیجه بروز مشکالتی که در زمینۀ کشف درآمدهاي
مشمول مالیاتی و کشف مفاسد اقتصادي.
مدت پذیر نبودن پول.

چک:
چک نوشته ایست که به موجب آن صادر کننده وجهی را در نزد بانک (محال علیه) دارد ،کالً یا جزئاً مسترد می نماید (پس
می دهد) یا به دیگري واگذار می کند.
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نکات:
-

-

دارندۀ چک می تواند بجاي آنکه به بانک مراجعه و مبلغ مندرج در چک را وصول کند ،آنرا عین ًا به دیگري واگذار
کند .انتقال چک گاه با قبض و اقباض (گرفتن و دادن) صورت می گیرد مانند اسکناس و گاه قبض و اقباض توام ًا با
پشت نویسی.
در چک باید محل و تاریخ صدور قید شود و به امضاي صادر کننده برسد.
چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و ممکن است به صرف (محض) امضاء در
پشت چک به دیگري واگذار شود.
صدور چک حتی از محلی به محل دیگر ،ذاتاً عمل تجاري محسوب نمی شود.

انواع چک:
 -1چک عادي :چکی است که اشخاص به عهدۀ بانک ها به حساب جاري خود صادر می کنند و دارندۀ آن تضمینی
جز اعتبار صادر کننده ندارد.
 -2چک تائید شده :چکی است که اشخاص به عهدۀ بانک ها به حساب جاري خود صادر و توسط بانک (محال علیه)
پرداخت وجه آن تائید می شود.
 -3چک تضمین شده :چکی است که توسط بانک به عهدۀ همان بانک به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن
توسط بانک تضمین می شود.
 -4چک مسافرتی :چکی که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران
آن پرداخت می شود.
فواید چک:
اگر وجه نقد خود را به شخصی نظیر یک بانک مورد اعتماد تحویل بدهیم از خطر سرقت ،فقدان پول و دشواري حمل آن در
امان هستیم.
سفته:
سفته سندي است که به موجب آن شخص تعهد می کند مبلغ معینی پول را بدون قید و شرط در سررسید معین یا
عندالمطالبه به دارندۀ سند بپردازد.

فواید سفته:
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یکی از نیازهاي شایع مخصوص ًا در میان تجار انجام معاملۀ نسیه بوده است .خریداران نیازمند کاال هستند اما لزوم ًا پول در
اختیار ندارند ،بنابراین باید سندي را طراحی کنند که حداالمکان شبیه پول بوده و باعث افزایش رغبت فروشندگان به انجام
معاملۀ نسیه را شود ،بنابراین یک شباهتی که سفته با پول دارد اینست که سفته یک پول مدت دار است.
برات:
برات نوشته اي است که به موجب آن شخ صی به شخص دیگر دستور می دهد در وعدۀ معین یا قابل تعیین ،مبلغی را به
شخص ثالث یا حواله کرد او پرداخت کند.
صورت برات شبیه صورت چک است با این تفاوت که برات به سررسید طلب در آن توجه داشته است.

پایان
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