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 2     صفحۀ--------------------------------------   معظمی گودرزي استاددرس حقوق بازرگانی پیشرفتهجزوة   

قانونگذار به فرد می دهـد تـا بتوانـد در اجتمـاع زنـدگی       جمع حق بوده و به معنی توانایی، امتیاز و سلطه اي است که               حقوق
  .حقوق تعاریف زیادي دارد؛ حقوق تأمین کننده و تضمین کنندة روابط یا نظم اجتماعی است. کند

هدف از حقوق، استقالل و عدالت است که این هدف باعث آزادي فردي می شود و همچنین باعث احترام گـذاري بـه شـخص                         
  .می شود

  
  . را تضمین می کندروابط اجتماعی یا نظم اجتماعی مجموعه قواعد و مقرراتی که ◄ حق  جمع◄حقوق 

   تأمین آزادي افراد◄ استقالل و استقرار عدالت ◄هدف از حقوق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .حقوق تجارت شاخه اي از حقوق خصوصی است: نکته
  

گانی و اعمال تجارتی حکم فرماسـت، یعنـی تـضمین کننـدة      مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر روابط بازر حقوق بازرگانی 
 600 و مـشتمل بـر   مـی باشـد   24/12/1347 و اصـالحیه  1311، قانون مصوب سال  ایرانقانون تجارت. روابط بین تجار است   

  .ماده است
  . تاجر کسی است که شغل معمول خود را تجارت و داد و ستد قرار داده باشد:تعریف تاجر

  
  .وضع می گردد و افراد ملزم به رعایت آنها می باشند) دولت (ه است که از سوي نهادهاي مربوطي قواعد  مجموعهقانون

  
  
  
  

 یعنی همه باید به قوانین احترام بگذارند و آنرا رعایت کنند  آمره یا الزامی بودن قواعد و مقررات- 1

  انت اجرا وجود ضم-2
 )تضمین اجراي قواعد و مقررات از سوي دولت (

  )کیفري(مجازات 
 )جبران خسارت(حقوقی 

 )اصل تساوي/ ق ا 20اصل (قانون براي همه یکسان است   عام و کلی بودن قواعد حقوقی- 3

 زندگی شخص  اجتماعی بودن- 4
  . در اینجا حقوق دخالت نمی کند←رديف

  حقوق نظم اجتماعی را تضمین می کند←اجتماعی

  ویژگی هاي
 حقوق

  . بر روابط بین افراد و دولت حاکم است:خصوصی
 . روابطی که دولت با سازمانها و ارگانهاي دولتی دارد:عمومی

 حقوق

  )به یک بخش جزئی اشاره می کند(بخشنامه ها 
  )به چندین موضوع اشاره می کنند( نامه ها آئین

   قانون تجارت← )قانون به معنی خاص(قانون به معنی اخص 
   بخش است3قانون مشتمل بر 
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 3     صفحۀ--------------------------------------   معظمی گودرزي استاددرس حقوق بازرگانی پیشرفتهجزوة   

کند یا نـه و  ) تایید( روز مهلت دارد آنرا امضاء      45 در مجلس به رئیس جمهور داده می شود و او تا              شده قانون رأي آورده  : نکته
  .ب الزم االجراست روز از زمان تصوی15قانون تصویب شده بعد از 

  
  
  
  
  
  
  
  

  :  قانون تجارت 1مادة 
  .تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجاري قرار می دهد

  : قانون تجارت2مادة 
  :معامالت تجاري از قرار زیر است

  . باشد یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده باشد یا نشدهخرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش -1
 .تصدي به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوي که مطلوب باشد -2
هر قسم عملیات داللی یا حق العمل کاري یا عاملی و همچنین تصدي به هر نوع تأسیساتی که براي انجـام بعـضی از       -3

 .امور ایجاد می شود
 . حوائج شخصی نباشدتأسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه، مشروط بر اینکه براي رفع -4
 .تصدي به عملیات حراجی -5
 .تصدي به هر قسم نمایشگاه هاي عمومی - 6
 .هر قسم عملیات صرافی و بانکی -7
 .معامالت براواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد -8
 ).دریایی(عملیات بیمۀ بحري و غیر بحري  -9

 . معامالت راجع به آنها کشتی سازي و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و -10
  

کارکنان و شاغالن مؤسسات و وزارتخانه ها و ارگانهاي دولتی و سردفتر داران، طبق قانون از تجارت منع شده اند و نمـی            : نکته
  .توانند در کنار شغل خود تجارت کنند

  
  
  
  
  
  

  :سه شرط ضروري است) تاجر(براي تاجر شناخته شدن شخص 

  قانون

  )مانند عدل بندي یا همان دسته بندي(عرف و عادت تجاري  

  رویۀ قضایی

  )دکترین(نظرات علماي حقوق 

  منابع 
 حقوق تجارت

  . شغل معمولش تجارت باشد– 1

  )البته می تواند براي خود نماینده انتخاب کند(. براي خود و به نام خودش تجارت کند-2

  .داشته باشد) سود( قصد انتفاع - 3

  سه شرط
 تاجر بودن
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 4     صفحۀ--------------------------------------   معظمی گودرزي استاددرس حقوق بازرگانی پیشرفتهجزوة   

ت کـه گـاهی افـراد در        س منظور از اینکه شغل معمولی شخص باشد به اینصورت ا          :تجارت شغل معمولی اش باشد     -1
براي اینکه شخصی تـاجر تلقـی بـشود، فعالیـت           .  فعالیت تجاري انجام دهند    مقاطع گوناگون ممکن است یک یا چند      

ننـد  اشخاصی بـه موجـب قـانون تجـارت، ممنـوع التجـارت هـستند ما         . تجاري که انجام می دهد نیازمند تکرار است       
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
خـود  ) نماینـده ( گاهی اوقات افراد ممکن است در امورات مختلف، دیگري را نایب             :تجارت براي خود شخص باشد     -2

ماننـد  . ه فعالیت تجاري انجام بدهند، در اینصورت شخصی که تفویض اختیـار کـرده باشـد تـاجر اسـت        قرار بدهند ک  
 .مدیران شرکت هاي تجاري

الزم نیست تجارت به سود منتهی بشود، بلکه هدف قصد انتفـاع داشـتن بـراي شـخص                   :قصد انتفاع داشته باشند    -3
اگر یک مؤسسه اي که بعنـوان انجمـن ثبـت    . نشودکفایت می کند حتی اگر فعالیت هاي تجاري اش به سود منتهی          

 .نیستچونکه فعالیت خیریه انجام می دهد ممکن است سودي عایدش شود ولی تاجر ) مثل انجمن خیریه(می شود 
  

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

افـراد  . باشـد حق تجارت در ایران را ندارند مگر قانون به آنهـا اجـازة ایـن کـار را داده                ) اصوالً(اشخاص غیر ایرانی علی االصول      
  .خارجی یا اتباع خارجی فقط می توانند شعبه یا نمایندگی داشته باشند

معامالت تجاري یا عملیات تجاري، اصوالً به عملیاتی گفته می شود که بطور مـستمر و بوسـیلۀ تـاجر بـراي تحـصیل منفعـت                  
  . صورت می گیرد

  
  : قسم می باشد4عملیات تجاري به 

 به پخش و توزیع می باشد؛ تاجر اجناس را از تولید گنندگان یا فروشندگان عمـده                  مربوط :عملیات تجاري توزیعی   -1
مثالً تاجر به کارخانه اي کاالیی را سفارش مـی  . نموده و در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد ) خریداري(تحصیل  

  .مشتریان می فروشددهد که پس از تولید در اختیار او بگذارد و تاجر براي کسب منفعت، آن کاالها را به 
 در این نوع عملیات تاجر به تولید کاال می پردازد، مانند کارخانجاتی کـه گنـدم را تبـدیل             :عملیات تجاري تولیدي   -2

 .به آرد می کنند یا کارخانجاتی که نخ را تبدیل به پارچه کرده و در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند
 تاجر به تولید یا تغییر کاال نمـی پـردازد ولـی بـراي انجـام معـامالت        در این نوع عملیات:عملیات تجاري خدماتی  -3

 .مانند متصدي حمل و نقل. تجاري الزم است فعالیت هایی را انجام بدهد
  به عملیاتی گفته می شود که براي رونق امور تجاري تشکیل شده اند، مانند عملیات بیمه:عملیات تجاري کمکی -4

  
  : قسم است3ایران بر معامالت تجاري در نظام حقوقی 

 به اعمالی گفته می شود که هر کسی آنها را انجام بدهد عملش تجاري است فرقـی نمـی کنـد             :اعمال تجاري ذاتی   -1
  2 ماده 1مثالً بند . که تاجر باشد یا نه

ی  اعمالی هستند که ذاتاً تجاري نیستند اما چون تاجر آنها را انجام می دهد تجاري تلقـی مـ                 :اعمال تجاري طبیعی   -2
 .تجاري) نیازها(شود مانند معاملۀ تاجر با غیر تاجر براي رفع حوائج 
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 5     صفحۀ--------------------------------------   معظمی گودرزي استاددرس حقوق بازرگانی پیشرفتهجزوة   

 که این اعمال تجـاري اسـت ماننـد           نه ذاتاً تجاري هستند نه طبعاً، بلکه قانونگذار گفته است          :اعمال تجاري حکمی   -3
  .صدور برات، شرکت هاي سهامی

  .فاده کرده استبراي تاجر شناخته شدن شخص، قانونگذار ایران از نظریۀ مختلف است
  

  ):3 نقل از صفحۀ( قانون تجارت 2بند هاي مادة  ی ازبرخ توضیحات
مثـل  .  بدست بیاورد  که تاجر بوسیلۀ آن می تواند اموالی را         است )شیوه و روش   (قیرُ کلیۀ طُ   منظور از تحصیل    )1بند •

          یـا تحـصیل مـال منقـول در صـورتی           خریـد   . باشـد ) بخشش(ه  بِمال منقول که می تواند از طریق معاوضه، صلح و ه
  .قررات تجارت نخواهد شدتجاري محسوب می شود که به قصد فروش یا اجاره باشد، در غیر اینصورت مشمول م

ایجاد یک مؤسسه و بنگـاه و بـصورت متـوالی و مـستمر      در قالب     یعنی اینکه  منظور از تصدي به حمل و نقل       )2بند   •
بـا قـانون تجـارت    مطـابق  . بنگاه نباشد مشمول قانون تجارت و عمل تجاري نیـست       باشد، اگر تحت عنوان مؤسسه یا       

 حمل اشیائی را بر عهده می گیرد که ممکـن اسـت             ،جرتاُمنظور از متصدي حمل و نقل شخصی است که در مقابل            
  .از راه خشکی یا هوایی یا دریایی باشد

  . می شودقراردادهاي تجاري شامل داللی، حق العمل کاري و حمل و نقل )3بند  •
  :داللیعملیات 

  :شخصی است که یکی از دو کار ذیل و یا هر دوي آنها را انجام می دهد دالل
  . فروشنده و معرفی آنها به یکدیگرپیدا کردن مشتري براي-الف
  .واسطه گري در انجام معامله و تالش براي قانع کردن طرفین به انعقاد عقد-ب

بعنوان شغل، اصوالً نیازمند مجوز است ولی اشتغال به آن بدون مجوز هم مانع تجاري بودن عمـل و تـاجر تلقـی شـدن                         داللی  
  .رف استالزحمۀ دالل تابع قرارداد است و در صورت نبودن قرارداد، تابع عحق . نیستشخص 
 داللی تابع اصول کلی وکالت است ولی تفـاوتی هـم دارنـد؛ وکیـل در انعقـاد قـرارداد مداخلـۀ        هر چند : با وکیل داللتفاوت  

الل حق مداخله ندارد فقط زمینه را فـراهم مـی کنـد تـا     ولی د را وکیل بعهده می گیرد نی ایجاب و قبولمستقیم می کند، یع  
  .کنندله مبادرت طرفین نسبت به انشاء معام

  :العمل کاريحق 
ره است یعنی امر کننده    منظور  ( کسی است که به نام خود و به حساب دیگري            العمل کار حق   معامالتی را انجام می دهـد      ) آم

 کاالي دیگران را می خرد و می فروشد و این امر را بـه طـرف معاملـه اعـالم                  و در مقابل آن حق العمل دریافت می کند، یعنی         
  .تاسنمی کند و بگونه اي عمل می کند که ظاهراً خریدار یا فروشنده 

 در  -2. ع می کنـد    خود عقد را واق    ، دالل در انشاء معامله مداخله ندارد ولی حق العمل کار          -1 :دالل با حق العمل کار    تفاوت  
 و معامله می کنند و هویت آنها مشخص اسـت ولـی   داللی طرفین معامله اصلی با معرفی دالل با هم مستقیماً مواجه می شوند        

  .در حق العمل کاري این امر ممکن است مخفی بماند
  :عامل

 کاالي انحصاري دیگري را خریـداري نمـوده و طبـق     کهشخصی است در قانون تجارت تعریف نشده ولی می توان گفت           ملعا
  . کند به اشخاص متقاضی می فروشدقیمت و شرایطی که دارندة انحصار تعیین می

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

 حراجی نوعی مزایده است با این تفاوت که در مزایده قیمت مبنا مـشخص اسـت ولـی در حراجـی                    :حراجی و مزایده  تفاوت  
  .مبنا مشخص نیست قیمت

  
شکیل مـی    ت ... و انعمومی مکانی است که جهت بازدید از آثار نویسندگان، تولید کنندگان، هنرمند            نمایشگاه   )6بند   •

ـ                         نمایشگاه  . شود ذا هاي عمومی زمانی عمل تجاري تلقی می شـوند کـه بـه قـصد انتفـاع و بـصورت تـصدي باشـد، ل
  .نمایشگاه هایی که براي اهداف خیریه تشکیل می شود، تجاري محسوب نمی شود

 و   عمل تبدیل پول کشور به پول کشور دیگري را انجـام مـی دهـد               ،افی عملیاتی است که شخص    عملیات صرّ  )7بند   •
عملیات بانکی متنوع و هر یک از این اعمال توسط بانک هاي تجاري صورت می گیرد، مانند صـدور تائیدیـه و قبـول                  

  .ضمانت نامه
کول، ظَهـر نویـسی و   عملیات براواتی عملیاتی است که روي برات صورت می گیرد مانند صدور برات، قبول، نَ               )8د  بن •

  .عملیاتی که بر روي سفته و چک صورت می گیرد تجاري نیست
.  مقابل دریافت مبلغی از دیگري به هنگام بروز خسارت، آنرا جبران مـی کنـد   بیمه قراردادیست که شخص در )9بند   •

  :نوع بیمه دو .  می گویند"بیمه گذار"د  و به شخص طرف تعه"بیمه گر" ،شخص متعهدبه 
  ...مانند آتشسوزي، سرقت و: اموالبیمۀ  -1
  ...مانند بیمۀ عمر، بیمۀ تأمین اجتماعی، بیمۀ فوت و: اشخاصبیمۀ  -2
  !!!هستندذاتی معامالت  قانون تجارت 2ماده در  :نکته

  
  : قانون تجارت3مادة 

  :یا یکی از آنها، تجاري محسوب می شود) دو طرف عقد(ین لَتعامیل به اعتبار تاجر بودن مذمعامالت 
  .ابین تجار، کسبه، صرافان و بانک هکلیۀ معامالت  -1
 .تجاري انجام می دهد) نیازها(معامالتی که تاجر با غیر تاجر براي حوایج کلیۀ  -2
 .معامالتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر براي امور تجاري ارباب خود انجام می دهندکلیۀ  -3
 .معامالت شرکت هاي تجاريکلیۀ  -4
  !!! هستندهعبمعامالت تَ قانون تجارت 3ماده در  :نکته

  
  : قانون تجارت4مادة 

  . به هیچ وجه تجاري محسوب نمی شوندغیر منقولمعامالت 
  

  : قانون تجارت5مادة 
  . هستند مگر اینکه اثبات بشود معامله براي امور تجاري نیستار، تجاريالت تجمعامکلیۀ 

  
  :تجاريدفاتر 
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تعیین می کند دفتر دیگري را که وزارت دادگستري       هر  اء کسبۀ جزء مکلف است دفاتر ذیل یا         تاجري به استثن  هر  
  :داشته باشد

ستدهایی که انجام می دهد، محاسبات و دیـون و حتـی برداشـت               باید کلیۀ داد و    جردفتریست که تا   :دفتر روزنامه  - 1
 .ر آن ثبت کندتیب رخ دادن دهاي مربوط به مخارج شخصی خود را بطور روزانه به تر

 روزنامه را بر اساس انواع و اقسام آن بصورت تفکیک شده و             باید هر هفته معامالت ثبت شده در دفتر       ر  تاج :کلدفتر   -2
 .دفتر ویژه بنویسداین نوعی در هر به 

 ، اعم از منقول و غیـر منقـول در سـال مـالی    که براي تهیۀ صورت کامل دارایی هاي تاجردفتري است  :داراییدفتر   - 3
 . ماه سال بعد بایستی تهیه شود فروردین14 شود و حداکثر تا گذشتۀ تاجر تنظیم می

رسالی خود و صورت حسابهاي صادره توسط خـود   ادفتریست که تاجر کلیۀ نامه ها، مراسالت و مخابرات    :کُپیهدفتر   -4
 .کپیه امروزه جاي خود را به بایگانی هاي الکترونیک داده استدفتر . را در آن به ترتیب تاریخ ثبت می کند

  
  :عام تاجرتکالیف 

  : تکلیف دارد2تاجري هر 
  .تهیه، تنظیم و نگهداري دفاتر بازرگانی -1
  .نام در دفتر ثبت تجاريثبت  -2
 میلیـون ریـال   100 کسبۀ جزء با اینکه تاجر است ولی از هر دو تکلیف فوق معاف است، چون حاصل فروش سالیانۀ او از            :نکته

  . میلیون تومان بیشتر نیست5ده توسط او از یا ارزش خدمات ارائه دهن
  

  :سند
  :دو نوع استبر سند . ابل اثبات دعاوي یا دفاع بکار می رود نوشته اي است که در مق:سندتعریف 

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

بنـابراین  .  سندي است عادي نداشته باشدرا) شرط سند رسمی(که هیچکدام از این شرایط فوق       سندي   :عاديسند   -2
 .سند عادي محسوب می شوندیک )  دفتر4(دفاتر تجاري 

تاجر دفاتر قانونی را نگهداري نکند بـه جـزاي نقـدي محکـوم     اگر .  نوع دفتر نگهداري و مراقبت کند    4 است از این     مکلفتاجر  
  ). داردث کیفري همحتی بح(. می شود

  
  :تنظیم دفاتر تجاريشرایط 

  : هستندخصوصیت 5دفاتر داراي این . از آنکه چیزي در آنها نوشته شود باید به امضاي نمایندة ادارة ثبت برسدقبل 
  .باید داراي نمرة ترتیبی باشند -1
 .کشیده شده باشندقیطان  -2
 . صفحه و آخر صفحه داراي امضاي نمایندة ادارة ثبت باشدصفحات مشخص باشد، اولتعداد  -3
 .و رسم صاحب دفتر با قید تاریخ درج شوداسم  -4
 . شودربی منگنهمهر سبا  -5
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 عذر به تواند نمی مدت این طول در .کند نگهداري مالی سال هر خاتمۀ از پس سال 10 تا را دفاتر این است مکلف تاجر

 .کند اثبات آنرا مفقودي یا تلَفَ بتواند تاجر آنکه مگر کند، استناد دفتر نداشتن

 باشد؟ داشته تجاري دفتر باید تاجر چرا

 دعاوي اثبات براي سندي بعنوان 1-

 مالیات جهت 2-
 

 تجاری:اسناد 
 قدیم پول و اسناد تجاري به مفهوم امروزي وجود نداشت و افراد زمانتجاري از وسایل جایگزین پول هستند. در اسناد 

نیازهاي خود را از طریق معاوضه برطرف می کردند ولی طرفین معاوضه باید نیازمند کاالي دیگري باشند، بنابراین تدریجاً یک 

اي آسانتر شدن معاوضه احساس می شد و این کاالي واسطه بایستی کم حجم، قابل نگهداري، قابل تقسیم و واسطه بر کاالي

، بنابراین فلزاتی که در نزد مردم داراي ارزش بودند بعنوان کاالي واسطه مقبولیت یافتند و هنگامی این مصون از فساد باشد

 وزن آنها را تائید می کند.فلزات مردم اصالت، جنس و  هر بر رويبا ضرب مُمقبولیت افزایش می یابد که حکام 

کار وادار ساخت که سکه هاي مربوط به حمل و نقل فلزات قیمتی به ویژه در سفرهاي طوالنی عده اي را به این ابتخطرات 

صد، رسید را به همکار گیرندۀ سکه ها ارائه او بتواند در مقل آن رسیدي به مالک ارائه بدهند که مسافران را گرفته و در مقاب

بل نقل و انتقال هستند، بنابراین قا رسیدهااز مدتی دریافتند که خود این داده و معادل فلزات تحویلی را باز ستاند. پس 

دها زمینۀ اسناد تجاري پس بگیرد، بنابراین اینگونه رسی راگیرندۀ رسید ممکن بود قبل از اینکه به مقصد برسد معادل فلزات 

 چک، برات و سفته بود را بوجود آورد.ه شامل ک

 عیبی که موجب شد اسناد تجاري جانشین پول رایج شوند عبارتند از:مهمترین 

 .حمل پولدشواري  -1

 پول خصوصاً با توجه به بی نام بودن آن.فقدان  -2

 شدن اسکناس علی رقم هزینه هاي زیادي که صرف چاپ آن می شود.فرسوده  -3

 گیر بودن شمارش پول.قت و -4

 حمل اسکناس.امکان عدم  -5

که در زمینۀ کشف درآمدهاي  تینتیجه بروز مشکال و در ، سرقتنترل دولت به چگونگی جابجاییامکان کعدم  -6

 مشمول مالیاتی و کشف مفاسد اقتصادي.

 پذیر نبودن پول.مدت  -7
 

 چک:
کالً یا جزئاً مسترد می نماید )پس  به موجب آن صادر کننده وجهی را در نزد بانک )محال علیه( دارد، نوشته ایست کهچک 

 می دهد( یا به دیگري واگذار می کند.

 

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



 9  صفحۀ   ---------------------------------------  معظمی گودرزی قوق بازرگانی پیشرفته استادح درسجزوۀ   

 نکات:

چک می تواند بجاي آنکه به بانک مراجعه و مبلغ مندرج در چک را وصول کند، آنرا عینًا به دیگري واگذار دارندۀ  -

چک گاه با قبض و اقباض )گرفتن و دادن( صورت می گیرد مانند اسکناس و گاه قبض و اقباض توامًا با کند. انتقال 

 پشت نویسی.

 چک باید محل و تاریخ صدور قید شود و به امضاي صادر کننده برسد.در  -

امضاء در ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و ممکن است به صرف )محض( چک  -

 پشت چک به دیگري واگذار شود.

 چک حتی از محلی به محل دیگر، ذاتاً عمل تجاري محسوب نمی شود.صدور  -

 چک:انواع 

حساب جاري خود صادر می کنند و دارندۀ آن تضمینی چکی است که اشخاص به عهدۀ بانک ها به  عادي:چک  -1

 جز اعتبار صادر کننده ندارد.

خود صادر و توسط بانک )محال علیه(  چکی است که اشخاص به عهدۀ بانک ها به حساب جاري تائید شده:چک  -2

 ی شود.پرداخت وجه آن تائید م

چکی است که توسط بانک به عهدۀ همان بانک به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن  تضمین شده:چک  -3

 توسط بانک تضمین می شود.

 چکی که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران مسافرتی:چک  -4

 می شود. آن پرداخت

 چک: فواید

یک بانک مورد اعتماد تحویل بدهیم از خطر سرقت، فقدان پول و دشواري حمل آن در  نظیروجه نقد خود را به شخصی اگر 

 امان هستیم.

 

 سفته:
به موجب آن شخص تعهد می کند مبلغ معینی پول را بدون قید و شرط در سررسید معین یا  است کهسندي سفته 

 دالمطالبه به دارندۀ سند بپردازد.عن

 
 سفته:فواید 
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ند کاال هستند اما لزومًا پول در نیازمن اریدارخانجام معاملۀ نسیه بوده است.  از نیازهاي شایع مخصوصًا در میان تجاریکی 

به انجام  ندگانرغبت فروشافزایش اختیار ندارند، بنابراین باید سندي را طراحی کنند که حداالمکان شبیه پول بوده و باعث 

 .ود، بنابراین یک شباهتی که سفته با پول دارد اینست که سفته یک پول مدت دار استشرا  معاملۀ نسیه

 

 برات:
صی به شخص دیگر دستور می دهد در وعدۀ معین یا قابل تعیین، مبلغی را به نوشته اي است که به موجب آن شخبرات 

 واله کرد او پرداخت کند.شخص ثالث یا ح

 .برات به سررسید طلب در آن توجه داشته استبرات شبیه صورت چک است با این تفاوت که صورت 

 

 

 پایان
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