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  هامرجع

ب در خوانندگان گرامی دقت داشته باشند که در بخش هـاي مختلفـی از کتـا   
 وجه بهتذیل مواد قانونی ارجاعاتی مقرر گردیده اند که مرجع آن ارجاعات با 

  شماره گذاري هایی که در متن صورت گرفته به قرار ذیل می باشند:
جارت دکتر ربیعا اسـکینی (کلیـات، معـامالت    کتاب حقوق ت -1مرجع 

  تجاري، تجار و سازماندهی فعالیت تجاري)، انتشارات سمت.
 -ی (شرکتهاي تجارتیتاب حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینک -2مرجع 

  جلد اول)، انتشارات سمت.
 -شرکتهاي تجارتی(کتاب حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی  -3مرجع 

  جلد دوم)، انتشارات سمت.
  .تاب حقوق تجارت دکتر حسن ستوده تهرانی (جلد اول)ک -4مرجع 
  .انی (جلد دوم)تاب حقوق تجارت دکتر حسن ستوده تهرک -5مرجع 
  ستوده تهرانی (جلد سوم). حقوق تجارت دکتر حسنکتاب  -6مرجع 
  جارت دکتر حسن ستوده تهرانی (جلد چهارم).کتاب حقوق ت -7مرجع 
جارت دکتر ربیعا اسکینی (برات، سفته، قـبض  کتاب حقوق ت -8مرجع 

  .انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، انتشارات سمت
رت دکتـر ربیعـا اسـکینی (ورشکسـتگی و     اکتاب حقـوق تجـ   -9مرجع 

  تصفیه امور ورشکسته)، انتشارات سمت.
  .میزاناراتانتش کاویانیکوروشدکترتجارتیاسنادحقوقکتاب- 10مرجع

  ادرسی مدنی دکتر عبداهللا شمس (جلد سوم).کتاب آیین د -11مرجع 
لیه اموال و مالکیت دکتر حسـین میـر محمـد    عکتاب جرائم  -12مرجع 

  .1389قی، نشر میزان، چاپ سی ام، پاییز صاد
  



  
  

  راهنما
 شده درج هاي نشانه که است یادآوري به الزم! گرامی خوانندگان

 شده ذکر هاي ماده اهمیت درجه نشانگر قانونی ماده هر ابتداي در
 باشند می       عالمت داراي که قانونی مواد که طوري به. باشد می
 برخوردار قانونی مواد سایر به نسبت اهمیت درجه بیشترین از

 از مواد سایر است بدیهی و نامیم می ممتاز را مواد این که. هستند
 به. برخوردارند کمتري اهمیت از کاربردي و آزمونی اهمیت لحاظ

 تدریج به قانونی مواد سایر ابتداي در              هايعالمت که طوري
  .ندباش می مهم و مهم خیلی اهمیت درجه نشانگر

 چیآنهـا هـ   يکـه در ابتـدا   یالزم به ذکر است آن دسته از مواد قـانون 
ـ  نییپـا  يو کاربرد یآزمون تیوجود ندارد از درجه اهم يانشانه  يرت

  مواد قرار دارند. رینسبت به سا



  
  

  ناشر سخن
پرطرف از یکی يمنزلهبه هایش،گرایش و هاشاخه تمام با حقوق يرشته
 را انسانی معلو دانشجویان از فراوانی تعداد کشور، یدانشگاه هايرشته دارترین

 متخد يعرصه وارد تحصیل، از پس که دانشجویانی است؛ کرده جلب خودبه
  . ندشومی مشغول وظیفه ایفاي به گوناگون هايجایگاه و مناصب در و شده

 تحصیل و گرفته قرار کار مبناي حقوق، هايدانشکده در کهمنابعی
 واتیجز و کتب يمجموعه واقع، در دارد، قرار هاآن دارم بر دانشجویان

 اب را خود و نیافته تغییر باید کهچنان متمادي سالیان طی که هستند
  . اندنکرده هماهنگ زمانه نیازهاي و تحوالت
 و رپربا هايمجموعه به پژوهاندانش مبرم نیاز که است درحالی این،

 و نیغ کتب تدوین ضرورت ترتیب،نایبه. است انکارناپذیر امري سودمند،
 هايهرشت نیز و حقوق يرشته دانشجویان علمی نیازهاي رفع براي ارزشمند

 که هاییکتاب گیرد؛ قرار توجه مورد گذشته از بیش باید آن، از متأثر
 سوي از پژوهان دانش نیاز با آنها تناسب و سو یک از آنها محتواي روزآمدي

  . باشد گرفته قرار نویسنده، و اشرن لحاظ و توجه مورد دیگر،
 پیشگام ايمؤسسه مقام در ،چتردانش آزاد عالی آموزش يمؤسسه

 در مؤثري هايگام است توانسته غنی، و روزآمد آموزشی کتب نشر امر در
 با که دارد افتخار مؤسسه این. بردارد حقوق يرشته دانشجویان با همراهی

 نشجویان،دا علمی نیازهاي دقیق رصد با و خود فراوان تجربیات از منديبهره
 و زشآمو تسهیل ها،آن دستاورد ترینمهم که گمارد همت آثاري تولید به

 اب است امیدوار دانش چتر انتشارات. باشد پژوهندگان یادگیري تسریع
ش بی علمی يحوزه این در را خود هايشایستگی درخشان، خدمات يارائه

  .اندبرس ظهور يمنصه به از پیش

  

  دانشور فرزاد              
  دانش چتر انتشارات مسئول مدیر       



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  قانون تجارت 20الی  1مواد 
  13/2/1311مصوب  

  



  13/  تجارت نمودارين قانو   

  تجار و معامالت تجاري: باب اول
  

  
  کسی است که                                        قرار  تاجر -1ماده         

  
  بدهد.

 
 

  

  ذیل است: قرارارتی از معامالت تج -2ماده           
  

  عم از ا                        به قصد منقولهر نوع مال     )                    1(
  

  اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
  
  
  
  
  
  

  حوي که باشد.به هر ن    به حمل و نقل از راه                     تصدي) 2(
  
  

  
  
  
  
  

  ) هر قسم عملیات 3(
  
  
  
  

  خود را   شغل معمولی -  
 معامالت تجارتی -  

  خرید یا  - 
 تحصیل - 

  فروش یا  - 
 اجاره - 

  خشکی یا -
  آب یا  -
 هوا -

  یا داللی -
  (کمیسیون) و یا العمل کاريحق -
  و همچنین عاملی -
ه هـر نـوع تأسیسـاتی کـه بـراي      ب تصدي -

 شودانجام بعضی امور ایجاد می
 

  .181الی  172و 121الی  107صفحات  1مرجع ر.ك 
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  غیره         از قبیل 

  

  
  

  
  فع ربراي ه )                            هر قسم کارخانه مشروط براینک4(

  
  
  

  
  .حوائج شخصی نباشد

  .ه عملیات حراجیب تصدي ) 5(
  .هاي عمومیبه هر قسم نمایشگاه تصدي ) 6(
  
  عملیات) هر قسم 7(

    
  اشد.ب                           اعم از اینکه بین  برواتی معامالت) 8(
  

                                                   ۀبیم) عملیات 9(
  

  
  
)10 (    

  
  

  سازي وکشتی - 
  رید و فروش کشتی وخ -
  
  کشتیرانی                          و -
  
  معامالت راجعه به آنها. -
 

  تسهیل معامالت ملکی یا -
  پیدا کردن خدمه یا -
ــات و   - ــانیدن ملزوم ــه و رس تهی

 غیره.

  صرافی و  - 
 بانکی - 

 

  بحري و  - 
 غیر بحري - 

 

  تاجر یا  - 
 غیرتاجر  - 

  تأسیس و  -
کار به -

 انداختن

  داخلی یا  - 
 خارجی -




