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: يمكن تعريف القانون تعريف دقيق بانه :  القانون تعريف 

ن مجموعة من قواعد السلوك العامة المجردة ، المنظمة للعالقات االجتماعية بي

.ااالشخاص والمقترنة بجزاء مادي تفرضه السلطة العامة على من يخالفه

 مية و التشريع والعرف والشريعة االسال)المصادر الرسمية للقانون العراقي

(قواعد العدالة 

 ( القضاء والفقه ) المصادر التفسيرية

 القانون الدستوري/ القانون االداري :فروع القانون العام : فروع القانون /

/القانون الجنائي / المالية العامة 

 القانون التجاري / القانون المدني : فروع القانون الخاص

.القانون الجوي / قانون العمل /القانون البحري /



 بالقانون التجاري  التعريف :

لمةبكالمقصودتحديدمنالبدالتجاريالقانونمفهومدتحديلغرض

ياتالعملتشملكانتالسابقفي(التجارة)كلمةمفهومفان(التجارة)

تغطيالفأنهاوبالتاليانتاجهادونالثرواتوتوزيعبانتقالالمتعلقة

مجالفياالنسانيالمجتمعشهدهالذيالتطورلكنالصناعية،العمليات

التجارياطالنشدائرةتوسعةفياثرهلهكانوالسياسيةاالقتصاديةاالفكار

يةالصناعالعملياتومنهاالنشاطاتمنالعديدتغطياصبحتبحيث

.المصرفيةوالعمليات

بببسوذلك:التجاريبالنشاطخاصقانونوجودتبررالتياالسباب

قواعدودوجتستلزموالتيالتجاريالنشاطبهاينفردالتيالخصوصية

صرينعنفيتتجلىالخصوصيةهذهوانالنشاطهذااحكاملتنظيمخاصة

وعنصرالسرعةعنصروهماالتجاريالنشاطعليهمايقوماساسيين

،االئتمان



ادر او فاي في الحيااة المدنياة ال يقاوم االفاراد اال فاي القليال النا: عنصر السرعة

لازوا  فترات متباعدة بإبرام عمليات مهمة كبيع او شراء عقار او ابارام عقاود ا

يااة ، امااا فااي مجااال النشاااط التجاااري فااان الطااابع المميااز لمعظاام االعمااال التجار

ي هااو تكرارهاا الياومي فاا( الا ..بياع شاراء ، نقال ، تااأمين ، عملياات مصارفية )

حيااااة التااااجر وابااارام االتفاقاااات بشاااأنها بصاااورة ساااريعة مااان خاااالل وساااائل 

(  . فاكس–تلكس )االتصاالت الحديثة 

ماهيلوتسالعملياتهذهإلتماماالجراءاتتبسيطيتطلبالسرعةعنصران

نظمتخاصةقواعدلوجودالحاجةنشأتلذلكمنازعاتمنبسببهايحصلقد

.التجاريالقانونقواعدبتحقيقهتتكفلوهذاذلك



ر الثقاة ال يمكان للتجاارة ان تنماو وتزدهار بادون تاوفر عنصا: عنصر االئتمان

اء فالتعامال واالئتمان بين اشخاصها ويتمثل االئتمان في مان  المادين اجاال للوفا

ن تساديد التجاري يتم في الوقت الحاضر من خالل عمليات البياع والشاراء ودو

ائع بمنحاه اقيام المشتريات في الحال وانما يحصل المشتري على ائتمان من البا

و اجاااال لتساااديد قيماااة المشاااتريات او يقاااوم بااااالقتراض مااان احاااد االشاااخاص ا

تاادعم المصااارف لغاارض تموياال عملياتااه التجاريااة ، ولعاال اباارز القواعااد التااي

وهاو الاذ يساري علاى طائفاة التجاار فقاطنظاا  االفا  االئتماان التجااري هاو 

ة فااي نظااام صااارم يتضاامن احكامااا قاسااية تطبااق علااى التاااجر الااذي يخاال بالثقاا

عاان الوساط التجاااري ،  اذ يتضامن هااذا النظااام تصافية امااوال التااجر المتوقااف

ى الدائنين كال الدفع تصفية جماعية وسريعة وتوزيع الناتج من هذه التصفية عل

كااف  الفارص بيانهم بنسبة دينه بما يكفل المساواة الحقيقية بين الادائنين ويحقاق ت

من اضااافة الااى ان نظااام االفااال  قااد يتضاا.فااي اسااتيفاء حقااوقهم ماان الماادين 

عقوبااات تصاال الااى حااد حرمااان التاااجر المفلااس ماان ممارسااة بعاا  الحقااو  

ومااان االمثلاااة االخااارع التاااي تااادعم نظاااام االئتماااان هاااي . المدنياااة والسياساااية 

.العقوبات الرادعة على سحب صك بدون رصيد



احااد فااروع) بانااه القااانون التجاااريوعلااى ضااوء مااا تقاادم يمكاان تعريااف ❑

القااانون الخاااص الااذي يضاام مجموعااة القواعااد التااي تسااري علااى طائفااة ماان

. (التجار)االعمال هي االعمال التجارية وعلى طائفة من االشخاص هم فئة 



االعمال التجارية: الفصل الثاني 

  تحديد نطاق القانون التجاري

يرتبط ان تحديد نطا  القانون التجاري كقانون مستقل عن القانون المدني

:بنظريتين اساسيتين هما 

اوهومبالمفالنظريةهذهعلىويطلق:الذاتيةاوالشخصيةالنظرية:اوال

اريالتجللقانوناساساالتاجرشخصمنتجعلوهي،الشخصيالنظام

عليهملقيطالذيناالشخاصقانونهوالنظريةلهذهوفقاالتجاريفالقانون

لتيااالعمالكافةعلىينطبقالتجاريفالقانونوبهذا(التجار)وصف

غيراما،مهنتهممتطلباتمنتعتبروالتياالشخاصه الءيزاولها

.التجاريةباألعمالقامواولوالحكامهيخضعونفالالتجار



ويطلاااق علاااى هاااذه النظرياااة :  النظرياااة المادياااة او المو اااوعية: ثانياااا❑

باااالمفهوم او النظاااام الماااادي او الموضاااوعي ،  اخاااذت بهاااذه النظرياااة معظااام 

ي التشااااريعات التجاريااااة فااااي دول العااااالم ومنهااااا القااااانون التجاااااري الفرنساااا

ار والمصاري ،حياث تأخااذ هاذه النظريااة بالعمال التجااري اساسااا لهاا دون اعتباا

ى االعماال لمن يباشر ذلك العمل فالقانون التجاري هو القانون الذي ينطباق علا

.التجارية سواء قام بها تاجرا ام غير تاجر 



 المعدل النظرية المادية 1984لسنة ( 30)اعتمد قانون التجارة العراقي رقم

على ان اساسا لتحديد نطاقه حيث نصت الفقرة االولى من المادة االولى منه

شتراكي تنظيم النشاط االقتصادي للقطاع اال: ) قانون التجارة يقوم على 

( .والمختلط والخاص وفقا لمقتضيات خطة التنمية 

 يقوم قانون التجارة على محورين اساسيين هما:

 العمل التجاري:اوال

 الشخص الذي يمار  هذا العمل وهو التاجر : ثانيا.



 التجاريالعمل

فة يستند لم يستخلص فكرة عامة شاملة للعمل التجاري بل طرح نظريات مختلالفقه 

د طرح بعضها على العوامل االقتصادية والبعض االخر على العوامل القانونية ، فق

-:الفقه في هذا المجال خمس نظريات رئيسية وهي 

1- قه في تعد نظرية المضاربة من اهم النظريات التي طرحها الف: المضاربةنظرية

ق هذا المجال فالعمل التجاري وفقا لهذه النظرية هو العمل الذي يهدف الى تحقي

.الربح من خالل المضاربة على تغيير او تبادل البضائع والمنتجات 

مل من والمضاربة تعني السعي وراء تحقيق الربح وينصرف هذا المفهوم لكل ع

صر ربح نقدي اضافة الى ان المضاربة تتضمن عن–شانه تحقيق فائدة مادية 

ربح المادي فالتاجر في سبيل تحقيق هدفه في الحصول على ال( الصدفة والمخاطرة)

.يحاول استغالل الفرص ويتعرض من جراء ذلك للمخاطرة 

 لتجارية الصفة االسباغكافيا لوحده اليعدمع ذلك فان معيار الحصول على الربح

مثال ذلك عمل كل من المزارع وذوي المهن الحرة هي ايضا تهدف الى الحصول 

. على مردود مادي 



2-فةالصلهتثبتالقانونيالعملانالنظريةهذهمحصلة:التداولنظرية

واالشياءالسلعتحريكمنهالغرضفيهايكونالتياالحوالجميعفيالتجارية

لعملاهذافانالسكونحالةفيوهيواالشياءالسلعالعملتناولفاذاوتداولها

عمالداليعللسوقانتاجهطرحقبلفالمنتجالتجاريةاالعمالدائرةمنيخرج

عتبريحيثمزروعاتهيحصدالذيالمزارعالىبالنسبةالحالوكذلكتجاريا

منعددنبيانتقلتاذاتتغيراالعمالهذهصفةلكن،تجارياوليسمدنياعمله

رضلغالموادبشراءيقومونالذينالمفردوتاجرالجملةتاجربينالوسطاء

.تجارياذاكعندعملهميعدحيثبيعها

جاريةالتالصفةاالعماللمنحلوحدهاليهالركوناليمكنالتداولمعيارولكن

العلممع(المزارع)االولالمنتجعملعلىالتجاريالعملصفةتضفيالفهي

عياتالجماعمالفانكذلك،الحركةفيالبضائعاوالسلعيضعمناولبانه

الالمشرعفانوالبضائعللسلعتداوالتتضمنانهارغماالستهالكيةالتعاونية

جباستخراالمتعلقةاالعمالفاناخرىجهةومن.التجاريةاالعمالمنيعدها

ذلكرغمايعتبرهالمشرعفانللثرواتتداوالتتضمنالانهارغماالوليةالمواد

.التجاريةاالعمالمن



3- ي عن يرى فريق من الفقه ان مايميز العمل التجار:   نظرية المشروع

ة العمل العمل المدني هي الطريقة التي يتم فيها انجاز العمل فاذا تمت تأدي

.من خالل مشروع منظم فأنه يعد عمال تجاريا 

قوم اما اذا تمت تأديته بصورة منفردة فال يعد حينذاك عمال تجاريا وي

أي المشروع التجاري على عنصرين هما االحتراف و وجود تنظيم مسبق

.االستعانة بمجموعة من الوسائل المادية كرأس المال وقوة العمل 

دة عن تفسير اعمال اخرى تودى بصورة منفرزاال ان هذه النظرية تعج

الداللة وليس بصيغة المشروع والتي تعتبر من االعمال التجارية كأعمال

او والتعامل باالوراق التجارية وشراء المنقول او العقار لغرض البيع

.االيجار 



العملهوالتجاريالعملانعلىالنظريةهذهتقوم:الحرفةنظرية-4

يفبالعمليتحددالحرفةمفهوموانالتجاريةالحرفةصيغةيتخذالذي

.ومستمرةومنظمةثابتةبطرقةتجارياستغالل

الواتصتجاريكمحلالخارجيةالمظاهربعضوجودتتطلبالحرفةان

.تجاريةوسمعةبالعمالء

اصالحمعياراالنظريةهذهتطرحهالذيالحرفةمفهوماعتماديمكنال

للحرفةمعياراتضعلمانهاالىاضافةالنظريةفهذهالتجاريللعمللوحده

مهنياانوناقمنهوتجعلالذاتيةنحوالتجاريبالقانونتميلفأنهاالتجارية

جاريةتالمشرععدهاالتياالعمالبعضهناكانالىاضافة.فقطحرفيا

.الحرفةشرطفيهايتوفراندون



ب فذذي هذذذه النظريذذة تتفذذق مذذع مفهذذوم النظريذذة الحديثذذة للسذذب: نظريةةة البةة   -5

اءه فذاذا مجال العقود فتحديد تجارية العمل تتطلذب معرقذة الباعذث او القصذد مذن ور

ي اعتمدتذه كان الدافع او الحافز تجاريا فالعمل يعد تجاريذا ، ان القصذد او الذدافع الذذ

ي الذنفس هذه النظرية اساسا ال يمكن التعرف عليه بسهولة فهو شيء معنوي كامن ف

ا اضذافة الذى ذلذك ان هذذه النظريذة ال تغطذي لوحذدها االعمذال التجاريذة التذي اوردهذ

.التجارية باالوراقالمشرع كالتعامل 

بانهالتجاريللعملتعريفانطرحانيمكنناالنظرياتهذهومن:

((ربـحعلــىالحصولبهدفيتموالذيالثرواتتبادلفييتوسطالذيالعمل

((مادي



انواع االعمال التجارية 

:الفقه االعمال التجارية الى اربعة انواع يقسم 

التياالعمالوهي:االصليةالتجاريةاالعمالاوبط يعتهاالتجاريةاالعمال1.

وقعتولوتجاريةتعت راعمالقبمينالىتنقبموهيالتجاريةبوصفالمشرعخصصها

االعمالومثال،المشروعصيغةاتخذتاذااالتجاريةتعدالواعمالواحدةمرةأيمنفردة

لبنة(30)رقمالتجارةقانونمنالخامبةالمادةفيالمشرعذكرهاالتيبط يعتهاالتجارية

1984.

كتب تولكنهامدنيةاعماالاالصلفيتعت راعمالوهي:بالت عيةالتجاريةاالعمال2.

عمالاالهذهتجاريةفأنولذلكالتاجروهوبهايقومالذيالشخصصفةمنالتجاريةالصفة

الستعمالهاواالالتوقودايشتريالذيفالتاجربهاالقائممهنةالىوانماط يعتهاالىيبتندال

.لل يعوليسلالستهالكالموادهذهيشتريانماومحالهلمكت هاثاثايشترياومصانعهفي

.لتجارتهتابعالنهالت عيةبتجارياعماليعدالشراءفانذلكومع

شكليتهابب  التجاريةالصفةتكتب التياالعمالوهي:الشكليةالتجاريةاالعمال3.

التيةالتجاريباالوراقالتعاملومثالها.بهاالقائمصفةبب  والمحتواهابب  وليس

.ونيتهبهاالقائمصفةعنالنظربصرفتجاراعمالالعراقيالمشرعاعت رها

دنيةوملطرفبالنب ةتجاريةتعت رالتياالعمالوهي:المختلطةالتجاريةاالعمال4.

.استهالكهابقصدالخربضاعةتاجرباعلوكمااالخرللطرف



انواع االعمال التجارية 

:الفقه االعمال التجارية الى اربعة انواع يقسم 

التياالعمالوهي:االصليةالتجاريةاالعمالاوبطبيعتهاالتجاريةاالعمال1.

وقعتولوتجاريةتعتبراعمالقسمينالىتنقسموهيالتجاريةبوصفالمشرعخصصها

االعمالومثال،المشروعصيغةاتخذتاذااالتجاريةتعدالواعمالواحدةمرةأيمنفردة

لسنة(30)رقمالتجارةقانونمنالخامسةالمادةفيالمشرعذكرهاالتيبطبيعتهاالتجارية

1984.

كتسبتولكنهامدنيةاعماالاالصلفيتعتبراعمالوهي:بالتبعيةالتجاريةاالعمال2.

عمالاالهذهتجاريةفأنولذلكالتاجروهوبهايقومالذيالشخصصفةمنالتجاريةالصفة

الستعمالهاواالالتوقودايشتريالذيفالتاجربهاالقائممهنةالىوانماطبيعتهاالىيستندال

.للبيعوليسلالستهالكالموادهذهيشتريانماومحالهلمكتبهاثاثايشترياومصانعهفي

.لتجارتهتابعالنهالتبعيةبتجارياعماليعدالشراءفانذلكومع

شكليتهابسببالتجاريةالصفةتكتسبالتياالعمالوهي:الشكليةالتجاريةاالعمال3.

التيةالتجاريباالوراقالتعاملومثالها.بهاالقائمصفةبسببوالمحتواهابسببوليس

.ونيتهبهاالقائمصفةعنالنظربصرفتجاراعمالالعراقيالمشرعاعتبرها

دنيةوملطرفبالنسبةتجاريةتعتبرالتياالعمالوهي:المختلطةالتجاريةاالعمال4.

.استهالكهابقصدالخربضاعةتاجرباعلوكمااالخرللطرف



لم : 1984لسنة ( 30)التجارية وفقا لقانون التجارة العراقي رقم االعمال 

يتضمن قانون التجارة تعريفا للعمل التجاري وانما اعتمد اسلوب ذكر هذه

.االعمال على سبيل التعداد 

هذا القصد ويفترض فيها. التالية تجارية اذا كانت بقصد الربح تعتبراالعمال

:  ما لم يثبت العكس 

:شرح هذه االعمال 

بغي ين: البيع او التأجير بقصد الربح  الجلالمنقول او العقار شراء : اوال 

على العتبار شراء المنقول او العقار عمال تجاريا توافر ثالث شروط ويترتب

:تخلف احدها فقدان العمل للصفة التجارية وهي 

الشراء بقصد البيع او االيجار-1

ان ينصب الشراء على مال منقول او عقار -2

ان يكون الغرض من الشراء والبيع هو الحصول على الربح -3



 الشراء بقصد البيع او االيجار : الشرط االول :

 يتكون هذا الشرط من عمليتين مترابطتين هما الشراء والبيع:

ابل او ويقصد بالشراء ان يكون الحصول على المنقول او العقار بمق: الشراء: 1

.بعوض سواء كان هذا المقابل نقودا ام ماال عينيا 

 دون على ذلك اذا باع الشخص شيئا لم يحص عليه بالشراء بل تلقاهوبناء

مقابل عن طريق االرث او الهبة او الوصية فال يعد عمله هذا تجاريا سواء 

. حقق من وراء ذلك ربحا ام لم يحقق 

 م االعمال والنشاطات التالية اعماال تجارية طالما لال تعتبر وبناء على ذلك

: يسبقها شراء وهي 



فالاالولالمنتجباعمالعليهايطلقمااو:الزراعياالنتاجاعمال:أ

البذورشراءوكذلكالزراعيةلمنتجاتهالمزارعبيعتجاريايعد

المزارعقاماذاولكن.الزراعيانتاجهفياستخدامهالغرضواالسمدة

التيوبالحببطحنكقيامهالزراعيةمنتوجاتهلتصنيعمصنعبتأسيس

فأنمزرعتهمنعليهايحصلالتيالفواكهعصراوارضهتنتجها

منهوفوبالتاليصناعياعماليعدحيثالزراعيةصفتهيفقدهذاعمله

.التجاريةاالعمالضمن

اعمالالتجاريةاالعمالضمنمنالتعد:والفنيالفكرياالنتاج:ب

لماالعمالهذهالنالخ..والملحنوالنحاتوالرساموالفنانالمؤلف

تجارياعمالوليسمدنياعماليعدلمؤلفاتهالمؤلففبيعشراءيسبقها

.

اءبشريقومألنهتجاريايعدعملهفاناالعمالهذهبنشريقوممناما

بادلتفيوسيطفهوالربحعلىوالحصولالبيعبقصدالتأليفحق

.والجمهورالمؤلفبيناالفكار



انذلكتجاريةاعماالالحرةالمهنذوياعمالالتعتبر:الحرةالمهن:ج

اءكاالطبالعلميةوخبرتهمالفكريةملكاتهميستثمرونالمهنهذهاصحاب

رسيمامناوشراءاليسبقهفعملهموالمحاسبينوالمهندسينوالمحامين

.يؤديهاالتيللخدماتارباحعلىيحصلالاالعمالهذه



اوقولالمنشراءلعمليةالتجاريةالصفةلتحقيقالبد:واالجارةالبيع-2

رضلغالشراءتمفاذاااليجاراوالبيعهوذلكمنالقصديكونانالعقار

،تجاريايعدالالعملفانالعقاراوبالمنقولالشخصيواالنتفاعاالستهالك

وليسمدنياعماليعدهذافعملهفيهاالسكنلغرضدارايشتريفمن

اغالسبعليهالمعولهووااليجارالبيعقصدانيتضحهذاومنتجاريا

يسكنهاوبيعهابنيةدارايشتريفمنالشراءعمليةعلىالتجاريةالصفة

عملهفانالربحعلىالحصولبقصدببيعهاذلكبعديقومثمالزمنمنفترة

.تجارياعماليعدهذا

الشخصعلىذلكاثباتعبءويقعالشراءوقتالىينظرالبيعنيةواثبات

.العملتجاريةيدعيلذيا



بارالعتينبغي:عقاراومنقولمالعلىالشراءيردان:الثانيالشرط

قولالمنبالمالويقصدعقاراومنقولمالعلىيردانتجارياعمالالشراء

المكيالتووالحيواناتالنقودفيشملتلفدونوتحويلهنقلهيمكنشيءكل

.المنقولةاالشياءمنذلكوغيروالموزونات

وتتمثلماديةمنقولةاموالنوعينعلىتكونالمنقولةواالموال

لوتتمثمعنويةمنقولةواموالانواعهااختالفعلىوالسلعبالبضائع

ةوالفنيالصناعيةالملكيةوحقوقالقروضوسنداتالشركاتباسهم

.الصناعيةوالنماذجوالرسوماالختراعكبراءات

له او اما العقار فيقصد به كل شيء له مستقر ثابت بحيث ال يمكن نق

ود تحويله دون تلف فيشمل االرض والبناء والغراس والجسور والسد

.والمناجم وغير ذلك من االشياء العقارية 



:بحالرعلىالحصولهووالبيعالشراءمنالقصديكونان:الثالثالشرط

ذيوالالربحعلىالحصولهووالبيعالشراءوراءمنالقصديكونانالبد

قيامتجارياعماليعداللذلك.التجاريالعملفيجوهرياعنصرايعد

لىعوالحصولالمضاربةبقصدالالعقاراوالمنقولالمالبشراءالشخص

.الشخصيواستعمالهاستهالكهبقصدوانماالربح

للسلعاباتوالنقالخيريةوالمنشآتالتعاونيةالجمعياتشراءيعتبرالكذلك

وانماالربحعلىالحصولذلكوراءتقصدالالنهاتجارياعمالوالخدمات

ربأسعااوالكلفةبسعرالمواطنينعلىاواعضائهاعلىالموادهذهبيع

.منخفضة

العملوليؤفقدالربحتحقيقبالضرورةيستلزمالالربحقصدتوافران

هدفالكانطالماالتجاريةبصفتهمحتفظاالعمليبقىذلكومعخسارةالى

.الربحعلىالحصولهووراءهمن



جهيزبتشخصبموجبهيلتزمعقدالتوريد:والخدماتالبضائعتوريد:ثانيا

ينةمعزمنيةفترةخاللمتتاليةدفعاتعلىالمنقولةاالموالببعضاخرشخص

اويعالبسبيلعلىاالموالتسليمكاناذاماحسبعليهامتفقاجرةاوثمنلقاء

سالمالبتوريداوالمستشفياتالىاالغذيةبتوريدالتعهدذلكمثال.االجارة

.الجيشالىواالغذية

وريدتعملياتذلكيشملوانمافقطالبضائعتوريدعلىالتوريديقتصروال

الهاتفوخدماتوالغازوالكهرباءالماءتوزيعبعملياتهناوتتمثلالخدمات

.وغيرها

تقوم:والتصديراالستيرادمكاتبواعمالتصديرهااوالبضائعاستيراد:ثالثا

منئعالبضاوتصديرالخارجمنالبضائعاستيرادعلىاساساالخارجيةالتجارة

والعكسبيعهوتصديروكلشراءالواقعفيهواستيرادكلاناذ.الداخل

.االخرللطرفبالنسبةصحيح

قبلمناالحترافوجهوعلىالمشروعبصيغةتتمعملياتهيوالتصدير

.المختلطاوالخاصاوالعامالقطاعمنكانواسواءاالشخاص

بمكاتوهيتجاريةاعماالوالتصديراالستيرادمكاتباعمالالمشرعاعتبركما

عمولةاوماديعوضولقاءاالحترافوجهعلىباعمالهاتقوممتخصصة

خاصواالشوالمصدرينالمستوردينالىوالمشورةالخبرةتقديميتضمنوعملها

.العالميةالتجاريةالسوقعناالخرين



ملياة يقصاد بالصاناعة ع: الصناعة وعملياات اساتخراج الماواد االولياة : رابعا 

تحوياال المااواد االوليااة الااى مااواد مصاانعة او نصااف مصاانعة لقضاااء حاجااات 

ن مان االنسان وال يشاترط ان تكاون الماواد التاي تساتخدم فاي الصاناعة ان تكاو

عة المواد الخام بل ان الصناعة تمثال كاذلك عملياة تحويال الماواد نصاف المصان

الااى مااواد مصاانعة ماان خااالل تغيرهااا الااى مااواد مصاانعة ومثالهااا غاازل الصااوف 

.ونسجه وتحويله الى قماش او تحويل االخشاب الى اثاث 

.وان كل عمل صناعي يعد عمال تجاريا 

ة تتضاامن االعمااال المتعلقاا: النشاار والطباعااة والتصااوير واالعااالن : خامسااا 

ر أي ان بالنشر وايصال االنتاج الذهني والفناي للمللاف والفناانين الاى الجمهاو

.عمل الناشر يتضمن توسطا في تداول االموال بين هلالء 

.اما الطباعة والتصوير فهي شكل من اشكال الصناعة 

امااا االعااالن فهااو باادور  يصااب فااي مجااال تااداول الثااروة ماان خااالل تعريااف 

فادة الجمهااور بااانواع االنتاااج والخاادمات بغيااة زيااادة تصااريف البضااائع واالساات

. منها 



اء تشاامل مقاااوالت بناا: مقاااوالت البناااء والتاارميم والهاادم والصاايانة  : سادسااا 

العقاااارات وترميمهاااا وهااادمها وصااايانتها وذلاااك مهماااا كاااان ناااوع العقاااارات او 

بار كماا يشامل االعماال المتعلقاة بالجساور والطارق ويعت. الغرض مان انشاائها 

والماواد هذا العمل تجاريا سواء اقتصر التعهد على تقديم العمل او تقديم العمل

. معا 

الادافع وتجارية هذا العمل متأتية من كونه عمال يتم تاديتاه بصايغة االحتاراف و

.من وراء  دائما هو الحصول على الربح 

خاادمات مكاتااب السااياحة والفنااادق والمطاااعم ودور السااينما والمالعااب: سااابعا

تقااوم كاال هااذ  المكاتااب والمحااالت بتسااهيل: ودور العاارض المختلفااة االخاار  

مهمااة االفااراد وتقااديم الخاادمات الاايهم لقاااء عااوض مااالي ينصااب علااى ترفيااه 

دمات وتسلية وتقديم المواد الى الجمهور وهو يتضمن فكرة المضااربة علاى خا

. االشخاص وعملهم وتنطوي على شراء بقصد البيع   

وباالمكااان اضااافة اعمااال اخاار  شاابيهة باالعمااال المااذكورة واعتبارهااا اعماااال 

ارح تجاريااة النهااا تتفااق واياهااا باانفس الهاادف ومثالهااا االعمااال المتعلقااة بالمساا

.ومدن االلعاب وحدائق الحيوان والمقاهي 



الت ويقصاد بمحاالت المازاد العلناي المحا: البياع فاي محاالت المازاد العلناي : ثامنا 

رساو المخصصة لعرض وبياع االماوال المنقولاة وبأسالوب المزايادة العلنياة حياث ي

المزاد على اعلى سعر يتقدم بها احد المشاركين في المزايدة ،

أنه ال اما اذا تم البيع خارج هذ  المحالت المخصصة ولو بطريقة المزايدة العلنية ف

هاا بعاض يعد عمال تجاريا ومثالها المزايدات التي تتم بصورة عرضاية والتاي تجري

.دوائر الدولة مثل هيئة الكمارك ودوائر التنفيذ  

جااه ويكتسااب البيااع فااي محااالت الماازاد العلنااي الصاافة التجاريااة النااه عماال علااى و

.االحتراف وبصيغة المشروع التجارية وبهدف الحصول على الربح 

النقاال هااو تغياار مكااان االشااياء او االشااخاص: نقاال االشااياء او االشااخاص : تاسااعا

قااء اتفاق يلتزم الناقل بمقتضاا  بنقال شاخص او شايء مان مكاان الاى اخار ل)وهو 

، امااا انااواع النقاال فهااي النقاال البااري والنهااري والجااوي والبحااري ، ( اجاار معااين 

لوساائط ونقال االشاخاص اياا كانات ا( البضاائع والسالع )ويشمل النقل نقل االشاياء 

ص والنقل هو عمل تجاري محترف بالضرورة علياه اذا قاام شاخ.  المستعملة فيه 

ال مادنيا بنقل اشخاص او االشياء في الواسطة التي يملكها فان عمله هذا يعتبر عم

ماال حتى لو تقاضى عن ذلك اجرة معينة ، وتجارياة عمال النقال تتاأتى مان كوناه ع

.الربحيتم بصيغة االحتراف وبصيغة المشروع في الغالب وبهدف الحصول على



علقر  اعتبر المشرر  اععمر ا المت: شحن البضائع او تفريغها او اخراجها : عاشرا 

تسرلممه  و( تفريغه  )بشحن البض ئع وهي وضعه  في وس ئط النقل او انزاله  منه  

.الى الجه  المرسل  المه  

ه  الرى ام  اخراجه  فمقصد به تخلمص البض ئع من حوزة سرلا   الممر  و وتسرلمم

الجه  المرسل  المه  وهذه اععم ا تتم على وجه اعحتررا  وبهرد  الحصروا علرى

.الربح  



ودع  ب لمستيقصد:العامةالمستودعاتفيالبضائعاستيداع:عشرحادي

 اعم الزوالمح صملك لبض ئعالمنقول اعمواافمه تود التياعم كنالع م 

.الح امقتضىحسبطويل اوقصمرةزمنم لفترة

د للمستويممنعحمثالق نونقواعدوفقمنظم عملم اعستمدا وعملم 

.فمه الحقلهلمناعحم زته نقلاولديهالمودع ب عموااالتصر 

 يتعهدعقد))بأنهالع م المستودع  فياعيدا التج  ةق نونويعر

حفظه وبض ئعبتسلممعنوي اوك نطبمعم شخص ،لديهالمود بمقتض ه

تيالالسندا بمقتضىحم زته اوملممته المهتؤوالمناوالمود لحس ب

.((يمتلمه 

تمدا اعسعملم منوتصد علمهاعتف قيتماجرلق ءتتماعستمدا وعملم -

ود للمالبض ع ملمم حقتثبتالتياعيدا شه دةوهيالق نونحدده وث ئق

.البض ع  هنح افيالرهنوثمق وكذلك

اعحترا وجهعلىمزاولتهتتمانتج  ي العملهذاععتب  ويشترط.



: اعية التعهد بتوفير متطلبات الحفالت وغيرها من المناسبات االجتم: ثاني عشر 

غضباالجتماعيةللمناسباتالضروريةالمستلزماتتهيأةاالعمالهذ تتضمن

منالجهاتهذ كانتسواءامنهاالمستفيدةوالجهاتالمناسبةطبيعةعنالنظر

.الخاصالقانوناشخاصاوالعامالقانوناشخاص

بأداءةومتخصصمحترفةجهاتتتوال حيثاالحترافبصيغةدائمايتمالعملوهذا

.الخدمات

تقااوم المصااارف باادور مهاام فااي عمليااة النشاااط : عمليااات المصااارف :  ثالااث عشاار 

االقتصاااادي ويشااامل العمااال المصااارفي عملياااات عديااادة ومتنوعاااة كعملياااات الصااارف

ووديعاااة النقاااود واجاااارة الخااازائن والنقااال المصااارفي واالعتمااااد المساااتندي وخطااااب 

وقااد اعتباار مشاارع قااانون التجااارة كافااة االعمااال التااي تقااوم بهااا . الاا  .. الضاامان 

المصااارف اعماااال تجاريااة سااواء اكاناات بمقاباال او باادون مقاباال وسااواء صاادرت عاان 

مصارف القطاع العام او مصارف القطاع الخاص وبغاض النظار عان صافة الشاخص

والعمال المصارفي عمال ياتم علاى وجاه االحتاراف . الذي يتعامل ماع هاذ  المصاارف 

.ويتضمن المضاربة على راس المال والعمل بقصد الحصول على الربح 



د باه عقا: ))يعارف القاانون المادني العراقاي التاأمين بأناه :  التاأمين :  رابع عشار

ادا يلتزم الملمن ان يلدي الى الملمن لاه او الاى المساتفيد مبلغاا مان الماال او ايار

مرتبا او أي تعويض مالي اخر في حالة وقاوع الحاادث المالمن ضاد  وذلاك مقابال

(( اقساط او اية دفعة مالية اخر  يلديها الملمن له للملمن 

هنااك ويتضمن التأمين انواعا عديادة تختلاف باأختالف ناوع الخطار المالمن ضاد  ف

علاى التأمين ضد الحريق والسارقة واالصاابات والتاأمين مان المسالولية والتاأمين

ال  ..الحياة 

كات والتااأمين عماال تجاااري يااتم بصاايغة االحتااراف حيااث يقااوم بااه فااي االغلااب شاار

متخصصة تحترف هذا العمل وتهدف مان وراء عملهاا الحصاول علاى الاربح الاذي 

الاذي تحصل عليه جراء الفرق بين ما تحصل عليه من اقساط مان قبال المالمنين و

حققهاا يتجاوز االعباء المالية التي يتحملها نتيجة االخطار الملمن ضدها في حال ت

.



هااو وهااو يقاوم علااى فكارة الااربح و: التاأمين باالقساااط والتاامين علااى ناوعين همااا 

اد مرتاب التأمين االعتيادي الذي تلتزم فيه شركة التأمين دفاع مبلام مقطاوع او ايار

د  للملمن له او للشخص الذي يعينه فاي العقاد فاي حاال تحقاق الخطار المالمن ضا

ذ بنظاار ويااتم تحديااد مقاباال التااأمين ماان قباال شااركات التااأمين وفااق اسااس فنيااة تأخاا

.االعتبار نسبة احتماالت تحقق الخطر 

ذي يكاون الذي يقوم على فكرة التعاون والا: التأمين التبادلي اما النوع الثاني فهو 

د عادة بين مجموعاة مان االشاخاص يتعرضاون لمخااطر متشاابهة فيتعهاد كال واحا

يدا منهم بدفع مبلام مان الماال فاي صاورة اشاتراكات شاهرية او سانوية تكاون رصا

ل موحدا يخصص لتغطية الخطار الاذي يمكان ان يتعارض لاه احادهم فبادال مان تحما

احاادهم االعباااء الماليااة نتيجااة تعرضااه للخطاار لوحااد  يساااهم كاال فاارد ماانهم أي 

.جميعهم بذلك 

والتااأمين علااى اخااتالف انواعااه يعااد عمااال تجاريااا اذا تماات مزاولتااه علااى وجااه 

اء وينبغاي االشاارة الاى ان الفقاه والقضا. االحتراف وبهادف الحصاول علاى الاربح 

اء عنصار في كل من فرنسا ومصر ال يعتبران التأمين التباادلي عماال تجارياا  النتفا

اون اال المضاربة وتحقيق الربح في هذا النوع من التاأمين وقياماه علاى فكارة التعا

.ان االتجا  الحديث في فرنسا اخذ يميل الى اعتبار التأمين عمال تجاريا 



ياا يعتبار كاذلك عماال تجار: التعامال فاي اساهم الشاركات وسانداتها : خامس عشار 

التعاماال بأسااهم الشااركات وسااندات القااروض الصااادرة عنهااا وينصاارف مفهااوم

باالسااهم والسااندات كمااا ياار  الفقااه الااى عمليااات البيااع والشااراء واي( التعاماال)

يس تصرف اخر يارد عليهاا بقصاد الحصاول علاى الاربح كماا ويشامل عملياات تأسا

سااهم الشااركات الااذي يااتم بقصااد الااربح اساسااا ، وتااتم عمليااات البيااع والشااراء لال

والسندات حالياا فاي جهاة محاددة وهاي ساوق بغاداد لاالوراق المالياة وفقاا لقاانون

ماان خااالل وسااطاء يبيعااون 1991لساانة 24سااوق بغااداد لااالوراق الماليااة رقاام 

. ويشترون لعمالئهم االسهم والسندات التي يرغبون ببيعها وشرائها 



اعماال الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والوكالة بالنقل والداللاة و: سادس عشر

تساامى هااذ  االعماال باعمااال التوساط وتااتم مزاولتهااا: الوسااطة التجاريااة االخار  

على وجه االحتراف وبهدف الحصول على الربح 

ة وكيال كل عمل تجاري يقوم فاي العاراق شاخص بصاف))بالوكالة التجارية ويقصد 

عاان شااخص طبيعااي او معنااوي ماان خااارج العااراق سااواء كاناات وكالااة تجاريااة او 

ي وكالااة بالعمولااة او تمثاايال تجاريااا وايااة وكالااة تجاريااة اخاار  منصااوص عليهااا فاا

. القوانين الخاصة بالتجارة والشركات والنقل 

تجارياة ويعتبر الوكيل التجااري نائباا عان االصايل حياث يقاوم بااجراء المعاامالت ال

ى باساام ولحساااب الموكاال وبااذلك فااان اثااار الوكالااة تنصاارف الااى الموكاال ولاايس الاا

.الوكيل 

العمولااة فاايمكن تعريفهااا بانهااا عقااد يتعهااد بمقتضااا  الوكياال بالوكالااة بالعمولااة امااا 

ان اثار باجراء التصرف القانوني باسمه الخاص ولحساب الموكل وبناء على ذلك ف

اناه هذا التصرف ينصرف مباشرة الاى الوكيال بالعمولاة ولايس الاى الموكال طالماا

.يجري العقود مع الغير باسمه وليس باسم موكله 



ات القانونياة فهي عقد يلتزم الوكيل بمقتضاا  باان يقاوم بالتصارفالوكالة بالنقل اما 

.وما يتعلق بها باسم الناقل ولحسابه 

ان يبارم عقد يلتازم بمقتضاا  الوكيال لقااء عمولاة))بانها والوكالة بالعمولة بالنقل 

باساامه ولحساااب موكلااه الراكااب او المرساال عقااد نقاال ، وان يقااوم عنااد االقتضاااء

((بالعمليات المرتبطة بالنقل 

1984لساانة 30وماان ضاامن اعمااال التوسااط التااي ذكرهااا قااانون التجااارة رقاام 

ولاة او وهي عمال يتضامن التقرياب باين شخصاين لكاي يتعاقادا نظيار عم( الداللة )

لاذلك اجرة يتقاضاها الدالل من طرفاي العقاد حساب االتفااق او بانص فاي القاانون و

وصاوال الاى اليعتبر الدالل وكيال وانما مجرد وسيط يسعى الى التقريب بين طارفين

.ابرام العقد 

ة التااي والداللاة تعتبار عماال تجاريااا اذا تمات بصايغة االحتاراف سااواء كانات الصافق

.يتوسط الدالل في ابرامها تجارية ام مدنية 



ف يساامى كاال اتفاااق يااتم بااين طاارفين يتعهااد بمقتضااا  طاارالتمثياال التجاااري ويااراد ب

فة الممثل التجاري بابرام الصفقات باسم ولحساب الطارف االخار وهاو الموكال بصا

.مستديمة في منطقة معينة 

يقاوم وبهذا يختلف التمثيل التجاري عن الوكالة بالعمولة ذلاك ان الممثال التجااري

مه كماا باجراء التصرفات القانونية باسام ولحسااب الجهاة التاي يمثلهاا ولايس باسا

.هو الحال في الوكالة بالعمولة 



من قانون التجارة رقام 39عرفت المادة : التعامل باالوراق التجارية : سابع عشر

تعهاد محرر شكلي بصيغة معيناة ي)المعدل الورقة التجارية بأنها 1984لسنة 30

ان بمقتضا  شخص او يأمر شخصا اخار فياه بااداء مبلام محادد مان النقاود فاي زما

( . ومكان معينين ويكون قابال للتداول بالتظهير او المناولة

(.الكمبيالة)والصك والسند لالمر ( السفتجة)وتشمل الحوالة التجارية 

يااة وان التعاماال بهااذ  االوراق يتميااز بخصوصااية تفاارد  عاان جميااع االعمااال التجار

ذلااك ان تجاريااة هااذ  االعمااال متأتيااة ماان كونهااا تااتم علااى وجااه االحتااراف وبقصااد 

اق الحصااول علااى ربااح ويقااوم بهااا فااي الغالااب التجااار فااي حااين ان التعاماال باااالور

عااان التجاريااة يكسااب الصاافة التجاريااة بناااء علااى الشااكلية فقااط  وبغااض النظاار

هاا الموضوع الذي حررت الورقة التجارية من اجله بغض النظر عن صافة القاائم ب

.ونيته 

  فبااالرغم ماان كااون العماال المااذكور تجاريااا اال ان االشااخاص الااذين يتعاااملون بهااذ

. دة االوراق ال يكسبون صفة التاجر وان تعاملوا بالعديد منها ولمرات غير محدو



التاجر الشخص الطبيعي والمعنوي 

حالفيالمعنوياوالطبيعيالشخصعلى(التاجر)وصفالقانونيسبغ

.معينةشروطتوفر

:التاجرصفةاكتسابشروط-

لسنة(30)رقمالتجارةقانونمن(7)المادةمناالولىالفقرةعرفت

يمعنواوطبيعيشخصكلتاجرايعتبر)):ياتيبماالتاجر1984

هذااحكاموفقتجارياعمالاالحترافوجهعلىولحسابهباسمهيزاول

(فردا)عياطبيشخصايكونقدالتاجربانيتضحالتعريفهذامن((القانون

.(تجاريةشركة)معنوياشخصااو



االولالمبحث

 ا العتماده قانون التجارة يعتبر قانونا موضوعي: الشخص الطبيعي التاجر

مال على العمل التجاري حيث يستند في تحديد وصف التاجر على االع

التجارية حيث ان يسبغ هذا الوصف على الشخص الذي يمارس العمل 

التجاري بصيغة االحتراف وان يمارس هذا العمل باسمه ولحسابه الخاص

هما من هذا نستنتج ان هناك شرطان اساسيان الكتساب هذا الوصف 

.العمل التجاري على وجه االحتراف  ممارسة -

.  الشخص للعمل التجاري باسمه ولحسابه الخاص ممارسة -

العمللممارسةاالهليةشرطوهوالشرطينهذينالىويضاف-

التجاري



الكتسابالقانوناوجب:االحترافوجهعلىالتجاريالعملممارسة:اوال

االحترافوجهعلىالتجاريةاالعمالالحدممارستهالتاجرصفةالشخص

بعمليامللقومعتادرئيسيبشكللنشاطهالشخصتوجيهباالحترافوالمقصود

.منهايرتزقلهحرفةالعملهذامنيتخذانهأيمعينغرضلتحقيقمعين

هوممفويتمثل(االعتياد)و(الحرفة)هماعنصريناالحترافشرطويتضمن

رفةحاومهنةالعمللهذاواتخاذهمعينلعملالشخصنشاطتكريسفي(الحرفة)

اريةالتجاالعمالمنمجموعةاوبالعملالقيامتكراريعنيفانه(االعتياد)اماله

واحدوعنمنبعملالشخصقياماالعتياديتطلبوالمتقطعةتكونقداوقاتفي

تجاريةمالاعبتعاطيمتوفرايعتبر،االعتيادفعنصرتجاريمحللهيكوناناو

يمارسماداملالمتجوللشخصبالنسبةحتىقائمايعتبرانهبلمتشابهةاومختلفة

.االحترافوجهعلىالنشاطذلك



حتىخصللشالرئيسياوالوحيدالنشاطهوالتجارةاحترافيكونانيشترطوال

منمانعوجديفالالتجارةبينهامنمتعددةحرفاالشخصيحترففقدتاجرايعتبر

لتجاريالعملهفبالنسبة.واحدآنفيمزارعااوطبيبااوتاجراالشخصيكونان

خضعتبينماالتجاريالقانونالحكاماعمالهوتخضعالتاجرصفةيكسبفانه

.المدنيالقانونلقواعدالمدنيةاعماله

شخصاديعتفقد.تاجراالشخصالعتباريكفياللوحدهاالعتيادتوفرانبيد

لةوامث.التجارةاحترافذلكمنيقصداندونالتجاريةاالعمالبعضتعاطي

رغمراتاجيعتبرالتجاريةشركاتاسهمفياالكتتاباعتادالذيالشخصذلك

.تجاريةباعمالقيامه



االعمالاحترافانمنبالرغم:االحترافمبدأعلىالواردةاالستثناءات

اناالبالتجارالخاصةلالحكامويخضعهالتاجرصفةالشخصيكسبالتجارية

رغمالوصفهذامنوالمعنويةالطبيعيةاالشخاصبعضاستثنىالمشرع

لمحددةاوالمهمةالعملبطبيعةتتعلقالعتباراتوذلكالتجاريالعملاحترافهم

:وهماالشخاصلهؤالء

والشركاتوالمؤسساتالدولةتمارس.العامةالمعنويةواالشخاصالدولة-1

والسياسيسفيالفلللمفهومتبعامختلفةبصيغالتجاريالنشاطبهاالمرتبطةالعامة

تمامانعدميبحيثتامةهيمنةالتجاريالنشاطعلىالدولةتهيمنفقدبهتهتديالذي

او،الخاصالقطاعمعباالشتراكالنشاطهذاتمارسوقد،الخاصالقطاعدور

لدوراالخاصللقطاعفيكونالتجاريالنشاطعلىالرقابةعلىدورهايقتصر

.التجاريةالحياةفيالرئيسي

وهواليهتسعىالذيبالهدفيرتبطالتاجرلصفةالدولةاكتسابعدمفيالعلةان

حاجاتهموتأمينللمواطنينالخدماتافضلبتقديميتمثلالذيالعامصالحلاخدمة

الخاصالقطاعاليهيسعىالذيالربحهدفعنبعيدااالساسية



منرةالصغيالحرفاربابالتجارةقانوناستثنى:الصغيرةالحرفارباب-2

مناتاجراليعتبر))انهعلىاوال/عشرالحاديةالمادةنصتحيثالتاجروصف

حرفةبرتعت))علىنصتالمادةنفسمنالثانيةوالفقرة((صغيرةحرفةيمارس

شاطهنعلىذلكفيمقتصراالشخصيمارسهازهيدةكلفةذاتحرفةكلصغيرة

.صغيرةمحركاتقوةذاتاالتاستخدامعلىاوالبدني

وجهىوعلتجاريطابعذاتباعمالقيامهمرغمالصغيرةالحرفاربابواستثناء

التيالمرهقةااللتزاماتمنتحريرهمفيالمشرعرغبةالىيعوداالحتراف

.التجاريالسجلفيوالتسجيلالضرائبومنهاالتاجرلهايخضع



:الخاصولحسابهباسمهالتجاريةلالعمالالشخصممارسة:ثانيا

يجبلذلكالشخصياالئتمانعلىتقوموهيالتاماالستقاللتفترضالتجارةان

علىابناءويتحملالخاصولحسابهباسمهالتجاريةاالعمالالشخصيمارسان

فاناليبالتالنشاطلهذامزاولتهعلىتترتبالتيوالنتائجاالثارجميعذلك

.تاجرايعدالغيرهلحسابالنشاطهذايمارسالذيالشخص

:االشخاصمنيليماالتاجروصفيكتسبالذلكعلىبناءا

بصاحوتوجيهامرةتحتيعملونالذينالتجاريةالمحالتفيالعاملون-1

وحتىيالتجارللمحلادارتهمرغمالتاجرصفةيكتسبونفال،التجاريالمحل

باسمالتجاريالعمليمارسونالنهمذلكاالرباحمنجزءفياشتركوالو

.ولحسابهالمحلصاحب



نيمارسوالنهمذلكوالمحدودةالمساهمةالشركاتفيالمفوضونالمدراء–2

فتهمبصالعملهذايمارسونوهمالخاصولحسابهاالشركةباسمالتجاريالعمل

فانهارالتاجصفةاماعنهاوكالءباعتبارهمالشركاتلهذهالشرعيينالممثلين

لشركاتالمدراءبالنسبةمختلفاالمرولكن،لهؤالءالىوليسللشركةتثبت

عنتهممسؤوليانكماالشركةمنجزءايعتبرونفهؤالءالتضامنيةالشركةفي

مقدمةالبالحصصفقطمحصورةوليستاموالهمجميعالىتمتدالشركةديون

.الشركةمالراسفي



يظهروالخفيةالتجارةالشخصيحترفقد:الظاهروالتاجرالمستترالتاجر

علىرقادغيرالحقيقيالمشروعصاحبيكونكانمختلفةالسبابالناسامام

ةخاصمهنيةوانظمةقوانينبموجباحترافهاعليهممنوعااوالتجارةممارسة

التجاريةباالعمالللقيامغيرهاسميستعيراواخرشخصوراءللتسترفيلجأ

قيامهدمعرغمالتاجرلصفةالمستترالشخصاكسابعلىالفقهفيالخالف

يتحملفهويوبالتاللصالحهيتمالتجاريالعملالنذلكبنفسهالتجاريةباالعمال

.الساترالشخصيجريهالذيالعملعنالناتجةالقانونيةاالثارجميع

الالنهرالتاجصفةالفقهاءبعضعليهانكرفقد(الظاهر)الساترالشخصاما

.التجاريالمشروعمخاطريتحملوالالخاصلحسابهالتجاريالعمليمارس

التاجر)لنظريةتطبيقاتاجرايعتبرالظاهرالشخصانهوالراجحالراياناال

انيجباالساسهذاعلىالغيرمعوتعاملهالتاجربصفةضهورهالن(الظاهر

تغلاسمنالقانوناحكاممنالتخلصيجوزالاذالصفةهذهاكتسابهالىيؤدي

.شخصيالاالئتمانعلىبنيتالتجارةوانخصوصاالغيرمععالقتهفيالغش



وافرتمنلصحتهالبدقانونيعملالتجاريالعمل:التجاريةاالهلية:ثالثا

بطترتالقانونيالتصرففصحةيزاولهالذيالشخصفياالهليةشروط

اريةالتجباالهليةوالمقصود.القانونياالثراحداثفيالشخصبصالحية

.االحترافوجهعلىوممارستهاالتجاريةباالعمالللقيامالشخصصالحية

منالبدالتجاريالعمللممارسةاالهليةشرطتوافرمعرفةولغرض

:ماياتيوحسبالشخصبهايمرالتيالسنمراحلاستعراض



1984لسنة(30)رقمالتجارةقانونمنالثامنةالمادةنصت:االهليةكامل1.

اال((..يةباالهلمتمتعايكونانالتاجرفييشترط))انهعلىالمفعولالنافذ

ينبغيولذلكالتجاريالعمللممارسةالمطلوبةلالهليةمعيناسناتحددلمانها

المدنيالقانونفيباالهليةالمتعلقةالعامةاالحكامالىالحالةهذهفيالرجوع

حيثالعمرمنعشرالثامنةبتماملالهليةالقانونيةالسنحددتاالحكاموهذه

نونكالجاالهليةعوارضباحديتأثراندونالسنهذهاكملشخصلكليحق

امكانجالرالتاجرصفةويكتسبالتجاريالنشاطيزاولانالغفلةاووالعته

.امراة

ذلكعلىباستثناءجاءت1980لسنة78رقمالقاصرينرعايةقانوناناال

كاملالمحكمةمنبأذنوتزوجعشرالخامسةاكملمن))اعتبرتحيث

حكمةالممنبأذنوتزوجعشرالخامسةاتمالذيالعراقيفانولذلك((االهلية

.شدالرسنبلغمنشانذلكفيشأنهالتجاريالنشاطيزاولانيستطيع



الهليةاتحديدبشاناالجنبييخضع:العراقفيللتجارةاالجنبيممارسة

لذياالموطنقانونالىالعراقفيالتجاريالعمللممارستهفيهالمطلوبة

.العراقيالقانونالىوليسبجنسيتهاليهينتمي

تيالالدولةقانونعليهايسرياالهلية)انهعلىالمدنيالقانوننصحيث

علىاءااستثناوردالعراقيالمشرعاناال((بجنسيتهالشخصاليهاينتمي

:ذلك

 ((ها فيه اذا في حالة التصرفات المالية التي تعقد في العراق وتترتب اثار

بب فيه كان احد الطرفين اجنبيا ناقص االهلية وكان نقص االهلية يرجع الى س

ا التصرف خفاء ال يسهل عل  الطرف االخر تبينه ، فان االجنبي يعتبر في هذ

((  كامل االهلية 



يمكنهالفانهفيهاالهليةشروطتوافررغماالجنبيفانتقدمماالىاضافة

يفالمختصةاالداريةالجهةاذنعلىالحصولبعداالالتجاريالعملمزاولة

.التنميةخططمتطلباتمعالتجارينشاطهيتعارضالوانالدولة

بةبالنسانهاالامراةامكانرجالاالجنبيعلىتسريالمذكورةالقواعدان

جبيفانهالعراقفيالتجاريالعملممارسةتروموالتيالمتزوجةللمراة

رسةلممااهليتهامدىلتحديدالشخصيقانونهاالىالرجوعذلكالىاضافة

ينبغيغيرهاوزوجهاموافقةحصوليتطلبجنسيتهاقانونكانفاذاالتجارة

فيالتجاريالعملمزاولةمنتتمكنكيالشروطهذهاستكمالالحالةهذهفي

.العراق



منالسابعةغهبلومنللصغيربالنسبةالتميزسنتبدا:المميزالصغيراهلية-2

يستطيعوالقانونااالهليةناقصيكونالحالةهذهففي.عشرالثامنةوحتىالعمر

هواليستطيعالفانهالضارةالتصرفاتاما،لهالنافعةالتصرفاتاالمباشرة

بهاالقيامطيعيستفانهوالضررالنفعبينالدائرةالتصرفاتامامزاولتهاوليهوال

ولممرالعمنعشرالخامسةاكملالذيللصبياجازالقانونولكن.وليهمنباذن

اذنعلىليحصانبشرطالتجربةسبيلعلىالتجارةمزاولةعشرالثامنةيبلغ

.((القضائيةاالهلية))بتعرفماوهيالقضاءمنوترخيصوليهمن

وافقةالمعنوليهامتنعاذاالتجارةبمزاولةلهتاذنانالمحكمةتستطيعكما

اومقيدامطلقكانسواءااالذنولكن.مقيدااومطلقااالذنويكونذلكعلى

ةحمايوذلكاالموالجميعوليسالمحكمةتحددهاموالهمنبجزءيتقيدفانه

الموالهدانهفقوبالتاليللخسارةتعرضمنوخوفالهحماية.لهوتجربةللقاصر

.جميعها

المحكمةثمابوههوالقاصرينرعايةقانونوفقالقاصروليان.



اجرالتصفةالتجاريالعملبممارسةلهالماذونالقاصراكتساببشاناما

نفسفيعويخضمزايامنالتاجربهيتمتعبماويتمتعالوصفهذايكتسبفانه

السجليفالتسجيلفعليهالتاجرعلىالقانونيفرضهاالتيللواجباتالوقت

دفعنعتوقفهحالةفيافالسهاشهارويجوزالتجاريةالدفاترومسكالتجاري

.االهليةكاملبالتاجراسوةالتجاريةديونه

اموالجميعتشملالاالفالساشهاراثارانيرىالفقهمنجانبااناال

صرالقالهذاحمايةوذلكاالذنفيالداخلةاالموالفقطوانماالمأذونالقاصر

انالخراالبعضيرىحينفي.المميزغيرللصبيالقانونقررهبماواسوة

الساالفاثارحصرالنالقاصراموالجميعالىتمتدانيجباالفالساثار

ليلوتقبالقاصرالثقةاضعافالىيؤديفقطاالذنفيالداخلةباالموال

.بتجارتهاالئتمان



عليهورالمحجبحكمهويلحق)المميزغيرالصبي:المميزغيرالصغيراهلية-3

عتبرتحيثنشاطأيممارسةاطالقايمكنهالوبالتالياالهليةعديميعتبر(

وبالحدودهوليعنهنيابةالتصرفاتباجراءويقوممطلقابطالناباطلةتصرفاته

هبةالاواالرثطرقعنالصغيرهذاالىتؤولقدانهاال.القانونيقررهاالتي

لهيجوزفهلتجاريمحلملكيةاوتجاريمشروعفيحصةالوصيةاو

انيةامكاوالحصةاستغاللعلىيترتبالذيالتجاريالنشاطفياالستمرار

؟المحل

الشركاتاحدىفياسهماليهتؤولكانالتجاريالمشروعفيللحصةبالنسبة

المميزغيرالصغيرتملكحالةفيالتجاريبالنشاطاالستمراريجوزفانه

يكونانوبشرطعنهنائباللصغيريكونانعلىتجاريمشروعفيحصة

.الصغيرمصلحةتحقيقاالستمرارفي



المبحث الثاني      

 التاجر الشخص المعنوي

علىالتجاريةاالعمالاحترافيقتصرال:المعنويالشخصالتاجر

متمثلةيةالمعنواالشخاصقبلمنمزاولتهاتتمبل(االفراد)الطبيعيةاالشخاص

الخاصالقطاعشركاتاوالعامالقطاعشركاتبينتمييزدونعمومابالشركات

اذافردبالاسوةالتاجرصفةتكتسبالشركةفانذلكعلىوبناء.والمختلط

التيالتجارةقانونمنالسابعةالمادةحددتهاالتيالمطلوبةالشروطتوافرت

علىهولحسابباسمهيزاولمعنوياوطبيعيشخصكلتاجرايعتبر))نصت

الالشركاتفانذلكمع((القانونهذااحكاموفقتجارياعمالاالحترافوجه

ركاتكالشمدنيةاعماليمارسمنهافالبعضالتجاريةاالعمالجميعهاتحترف

.التاجرصفةتكتسبالفانهابالتاليالزراعية



تؤسسلتياالعامةالشركاتفهيالمعنويةبالشخصيةتتمتعالتيالشركاتاما

والمختلطالخاصالقطاعوشركات1997لسنة22رقمالشركاتلقانونوفقا

تتمثلوالتيالمعدل1997لسنة21رقمالشركاتلقانونوفقاتؤسسالتي

نيةالتضامالشركاتالمالياالستثمارشركاتالمحدودةالمساهمةبالشركات

منكةشرأيفانذلكعلىبناءاالفرديالمشروعوشركاتالبسيطةالشركات

تجاريةالاالعمالاحداحترافازاولتاذاالتاجرصفةتكتسبالمذكورةالشركات

.التجارةقانونحددهاالتي



واجبات التاجر 

معينة تتمثل يترتب على اكتساب الشخص طبيعيا كان ام معنويا لصفة التاجر خضوعة لواجبات

:هذه الواجبات بالتالي 

التسجيل في السجل التجاري -1

اتخاذ اسم تجاري -2

مسك الدفاتر التجارية -3

االمتناع عن المنافسة غير المشروعة -4



المبحث االول

التسجيل في السجل التجاري 

نشاطبالمايتعلقفيلالشهاركاداةالدولمعظمبهاخذتنظامالتجاريالسجل

يهمالانهوببالسريةيمتازنشاطاسابقاكانكمايعدلمالنشاطفهذا.التجاري

للتاجريالقانونالمركزشهريتطلبالتجارياالئتمانفدعم.بهالقائمينسوى

كوكذلوممولينوموردينزبائنمنالتاجرمعيتعاملونالذينفاالشخاص

انيةاالمكحولمعلوماتالىبحاجةانفسهميجدونمعهايتعاملالتيالمصارف

تعلقةالماالموربعضشهراالمريتطلبالواقعهذاعلىبناءا،للتجارالمالية

.يمارسهالذيوالنشاطالتاجربمركز

ميع سجل عام تمسكه جهة رسمية معد لتدوين ج: ويعرف السجل التجاري بانه 

را على هذه البيانات التي تتعلق بالمؤسسات التجارية والتجار ، والثبات ما يط

.المؤسسات وعلى اصحابها من تغيرات مادية وقانونية 



:يليكماالتجاريالسجلالعراقيالتجارةقانونعرف

جباومالقيدوالصناعيةالتجاريةالغرفتنظمهعامسجلالتجاريالسجل))

اطالنشونوعهويتهتحددبياناتمنقيدهلهاجازهمااوالتاجرعلىالقانون

منذلكعلىيطراماوكلبموجبهعمالهيجريالذيوالتنظيميمارسهالذي

((تغير

:يأتيبماقانونيكنظامالتجاريالسجلاهميةتتجلى

لعالنيةامبداعلىيقومسجلفهوهامةاستعالميةاداةالتجاريالسجليعتبر-1

نممصدقةصورةعلىوالحصولمحتوياتهعلىاالطالعشخصلكلويمكن

وهيمسكهعنالمسؤولةالجهةالىيدفعهمحددرسممقابلالمعلوماتهذه

الملزمةالتجاريةوالمؤسساتالتاجرالقانونالزمكما.التجاريةالغرف

النشاطبالمتعلقةوالمطبوعاتالمراسالتجميعفيالقيدرقمذكربالتسجيل

.التجاري



خاللهنمالحصولالدولتتمكناذفعالةاحصائيةاداةالتجاريالسجليعتبر-2

فةالموظاالموالرؤوسحيثمنالتجارةحالةعندقيقةاحصائيةمعلوماتعلى

.شركاتاوكانواافراداالنشاطهذاتمارسالتيوالجهاتالنشاطهذافي

منوذةالماخاالحصائيةفالمعلوماتاقتصاديةوظيفةالتجاريالسجليؤدي-3

يمكنحيثالتجاريللنشاطوتقريبيةواضحةصورةاعطاءعلىتساعدالسجل

النشاطوتوجيهالتجاريةالخططاعدادفيالمعلوماتمنجملةضمناعتمادها

الخططوهذهيتالئمبماالتجاري

تدونتيالفالمعلواتاالثباتحيثمنقانونيةوظيفةالتجاريالسجليؤدي-4

.الغيرعلىكحجةبهاالتمسكيمكنفيه



:نوعينعلىالتجاريالسجليكون:التجاريالسجلتنظيم

سمياالالسجلهذاويكونالمحافظةفيالتجاراسماءفيهويسجل:اسميسجل

.اتشركاوافراداكافةالتجاراسماءويتضمناالبجديةالحروفحسبمرتبا

.ارسونهيمالذيالنشاطنوعحسببالمحافظةالتجارفيهويصنف:نوعيسجل

:التجاريالسجلعنالمسؤولةالجهة-

ظاتمحافمنمحافظةكلفيتوجدالتيالتجاريةبالغرفالتجارةقانوناناط

رئيسكونوي.بالقانونعليهاالمنصوصالتجاريبالسجلالمتعلقةالمهامالعراق

ويعتبرةالمحافظفيالتجاريالسجلمسكعنمسؤوالالمختصةالتجاريةالغرفة

.فيهاالتجاريالمسجلقانونا



:التجاريالسجلفيالتسجيلشروط

:التاليةالشروطالتجاريالسجلفيللتسجيليشترط

تميزالومعنويااوطبيعياشخصاكانسواءالتاجرلصفةالشخصاكتساب-1

.السجلفييلبالتسجملزمفانهاجنبياامعراقياكانفسواءالقيدطالبجنسيةفي

الشركاتةكافيمثلذلكفانالشركاتوبالتحديدالمعنويةلالشخاصبالنسبةاما

اوالخاصاوالعامالقطاعشركاتمنكانتسواءاالصفةهذهتكتسبالتي

.المختلط

جبواعليهاناذالعراقفيتجاريمحللديهيكونانالتاجرفييشترط-2

تاريخمناوالمحلافتتاحتاريخمنيوما(30)مدةخاللالسجلفيالتسجيل

المتجولالتاجرعلىالتسجيلواجبيقعالذلكعلىوبناءا.تجاريامحالتملكه

.تجاريامحالاليملكالذي

يتضمنارةالتجغرفةفيالتجاريالسجلدائرةالىالتاجرقبلمنطلبتقديم-3

.الطلبفيادراجهاالقانوناوجبالتيالمعلومات



كاناذامابحسبالبياناتتختلف:التجاريالسجلفيالقيدالواجبةالبيانات

.(شركة)معنوياشخصاام(فردا)طبيعياشخصاالتاجر

حسباتالبيانهذهتصنيفيمكن:الطبيعيبالشخصالمتعلقةالبيانات-أ

:هياصنافثالثةالىنوعها

التاجربشخصتتعلقبيانات-

التجاريبالنشاطتتعلقبينات-

التجاريبالمحلتتعلقبيانات-

المدنيةالحالةوبالتاجربشخصتتعلقوالتيالبياناتمناالولللنوعبالنسبة-

معسيتهوجنميالدهومحلوتاريخالتاجراسمعلىتحتويانفينبغيللتاجر

كموالحاالعسارحالةوانهاءوالصلحالتاجرباعسارالصادرالحكمتاشير

الشخصاسمبيانمعنقصانهااواالهليةبفقدالصادرالحكموالصلحبابطال

فروعللتاجركانواذا.االهليةباسترجاعالحكموكذلكعنهنائبايعينالذي

واوجدانوكالءهاسماءذكرفعليهخارجهفياوالعراقفيالتجاريلمحله

.وجنسيتهمنهمكلميالدوتاريخ

-



تنصبفانهايالتجاربالنشاطتتعلقوالتيالبياناتمنالثانيللنوعبالنسبة-

تصديرواستيراديكونكأنالتاجريزاولهالذيالتجاريالنشاطنوعذكرعلى

.الخ...النقلباعمالالقياماوالغذائيةالمواد

التجاريمحلبالتتعلقالتيالبياناتهيالبياناتمنالثالثللنوعبالنسبة-

،تجاريالاالسم،تملكهتاريخاوالتجاريالمحلافتتاحتاريختتضمنوهي

يفكانتسواءلهالتابعةالفروعوعناوينالرئيسيالتاجرمركزعنوان

رللتاجتعودالتياالخرىالتجاريةالمحالوعناوينخارجهفياوالعراق

.منهاكلفييمارسهاالتيالتجارةونوع

-



الشركةعلى:التجاريةالشركة–المعنويبالشخصالمتعلقةالبيانات–ب-

–انشائهاختاريمنيوماثالثينمدةخاللالتجاريالسجلفيالقيدطلبتقديم

:التاليةتالبياناالقيدطلبيتضمنانويجبتاسيسهاشهادةصدورتاريخأي

اءاسم،تمارسهالذيالتجاريالنشاطنوع،انشائهاتاريخ،الشركةاسم

ادارتهامركز،المفوضينومديريهاادارتهامجالسورؤساءمؤسسيها

،ارجهخفياوالعراقفياكانتسواءلهاالتابعةالفروععناوينالرئيسي

الفرعمديراسم،وجنسيتهمنهمكلميالدومحلوتاريخالوكالءاسماء

رةالصاداالجازة،الفرعافتتاحوتاريخوجنسيتهميالدهومحلوتاريخ

.العراقفيالتجاريالنشاطبممارسة



يلزم:العراقفيفروعلهاالتياالجنبيةبالشركاتالمتعلقةالبيانات-ج-

السجلفيقيدللطلبتقديمالعراقفيفروعلهاالتياالجنبيةالشركاتالقانون

يتضمنانعلىفرعهامديراووكيلهااوالشركةمديرقبلمنالتجاري

خاللالطلبهذاتقديموينبغيالعراقيةبالشركاتالمتعلقةالبياناتنفسالطلب

ينبغياكم.العراقفياالجنبيةالشركةفرعاجازةتاريخمنيوماثالثينمدة

منومايثالثينمدةوخاللالحقاالبياناتتلكعلىيطراتعديلأيتأشير

.حصولهتاريخ

لتجارةاقانونيلزم:القضاءقبلمنالتأشيرالواجبةالبيانات:لالطالع-د-

فيتاجرللالتجاريبالنشاطوالمتعلقةمنهالصادرةاالحكامبتأشيرالقضاء

منالصادرالحكممنصورةارسالالمختصةالمحكمةفعلىالتجاريالسجل

دائرةالىباتاصيرورتهمنيوماثالثينمدةخاللالفردالتاجرضدقبلها

:التاليةالحاالتفيالتجارةغرفةفيالتجاريالسجل



.للتصفيةالتاجرواخضاع(االفالس)االعساراشهارحكم-1

الصلحبابطالوالحكم(االفالس)االعسارحالةوبانهاءبالصلحالصادرالحكم-2

عنهبانائعينمناسمبيانمعنقصانهااوالتاجراهليةبفقدالصادرالحكم-3

.اهليتهباسترجاعوالحكم

لتجارلبالنسبةالحالهوكماالمحكمةعلىفانتجاريةبشركةاالمرتعلقاذااما

لالسجدائرةالىالتاليةبالبياناتالخاصةاالحكاممنصورةارسالالفرد

:وهيباتةصيرورتهامنيوماثالثينمدةخاللالتجارةغرفةفيالتجاري

للتصفيةالشركةواخضاع(االفالس)االعساراحكام-1

البابطوالحكم(االفالس)االعسارحالةوبانتهاءبالصلحالصادرالحكم-2

الصلح

تعلقتوالتيالمحاكممنالصادرةاالحكامالبياناتهذهالىالبعضيضيف-3

.عزلهماوالمصفينتعييناوبطالنهااوالشركةبحل



السجلفيالقيدشطبالضروريمن:التجاريالسجلمنالقيدشطب-

:التاليةالحاالتفيالتجاري

التاجراعتزالاوتركبسببالتجاريالنشاطتوقف-1

التاجروفاة-2

الشركةتصفيةانتهاء-3

فيفسهنالتاجرقبلمنطلبعلىوبناءاالتجاريالمسجلقبلمنالشطبويتم

فياام.الوفاةحالةفيورثتهقبلومنالتجاريالنشاطاعتزالهاوتركهحال

انتهاءدعنالتجاريالسجلدائرةاشعارالمصفيعلىفانالشركةتصفيةحالة

مدةلخالالمذكورةالحاالتفيالشطبطلبيقدمانوينبغي.التصفيةاعمال

(مثاليوماثالثين)تكونكانمعقولة



:التجاريالسجلفيللتسجيلالقانونيةاالثار-

:التاليةالقانونيةاالثارالتجاريالسجلفيالتسجيلعلىيترتب

الشخصلةمزاوعلىقانونيةلقرينةكاشفاالتجاريالسجلفيالقيديعتبر-أ

الثباتقابلةةالقرينهذهاناالالتاجرلصفةاكتسابةوبالتاليالتجاريللنشاط

.االثباتطرقبكافةالعكس

السجلفيتسجيلهحالةفيالتجاريلالسمقانونيةحمايةالمشرعاضفى-ب

نوعفياخرشخصقبلمناالسمهذااستعماليجوزالحيثالتجاري

تيالالمحافظاتاوالمحافظةحدودضمناالسمصاحبيزاولةالذيالتجارة

أيمعارضةقانوناالمسجلالتجارياالسملصاحبويحقفيهاقيدهتم

.التجارياسمهيستعملشخص



:التجاريالسجلفيبالتسجيلاالخاللجزاء

اوةبالغراممعنوياامكانطبيعياشخصاالتاجريعاقب:الجنائيالجزاء-1

التجاريةرالدفاتبمسكالخاصةاالحكاممناياخالفاذامعابالعقوبتيناوالحبس

اوبياناتعمدعناعطاءمثالهاالتجاريالسجلفيوالقيدتجارياسمواتخاذ

.الشركةنشاطحولرسميةجهةالىصحيحةغيرمعلومات

سجيلبالتالخاصةاالحكاممخالفةحالةفيالجزاءهذايتمثل:المدنيالجزاء-2

توافرلةحافيالمدنيةالمسؤوليةلقواعدوفقابالتعويضالتجاريالسجلفي

.والضررالخطابينالسببيةوالعالقةوالضررالخطاوهياركانها



المبحث الثاني 

اتخاذ التاجر اسما تجاريا 

للنشاطممارستهاثناءالتاجربهايعرفتسميةكل:التجاريباالسميقصد

بقيةنعويميزهشخصيتهمنجزءايعتبرمدنيااسمافردلكلانفكماالتجاري

تجارياااسممعنويااوطبيعياشخصااكانسواءالتاجريتخذانينبغياالفراد

.التجارمنغيرهعنيميزه



:التجارياالسماختيارفيمراعاتهاينبغيالتيالضوابط

عراقيةالغيراوالعربيةغيراالسماءمنالتجارياسمهيتخذانللتاجريجوزال

ايهامهاوالجمهورتضليلشانهمنبيانااوالعامللنظاممخالفابيانايضمنهاناو

.الفردللتاجربالنسبةهذاالتجارينشاطهحقيقةاوحالةبواقع

فيورالمذكالضابطمراعاوجوبالىاضافةفانهالتجاريةللشركةبالنسبةاما

نوععلىالتجارياسمهايدلبانالزمهاالمشرعفانالتجارياالسماختيار

فينبغيفرديامشروعااوبسيطةاوتضامنيةشركةكانتوانتمارسهالذيالعمل

.الشركاءاحداسماالقلفيلهاالتجارياالسميتضمنان

ائلوسخاللمنيصلانيمكنللدعايةوسيلةولكونهالتجارياالسموالهمية

الكاماسمهاتثبتبانالشركةالزمالشركاتقانونفانالجمهورالىاالعالم

.هانشاطومحالتوفروعهاالرئيسيادارتهامحلعلىاوصافهبكلمالهاوراس



:  تميز االسم التجاري عما يشتبه به 

التجاريطالنشافيلهالمقاربةالحاالتبعضمعاحياناالتجارياالسميختلطقد

لعالمةامعالتجارياالسميختلطفقد.الخارجياوالداخليالصعيدعلىسواءا

لغرضوذلكالتاجريبيعهااوينتجهاالتيالسلعلتمييزتستخدمالتيالتجارية

مرةطلبهالغرضوالسلعالبضائعمصدرمنالتحققمنالمستهلك–الغيرتمكين

.اخرى

واالمضاءاتالكلماتمنمميزاشكاليتخذماكلتجاريةعالمةيعتبر

ستعملااذاوالنقوشوالتصاويرواالختاموالعناوينوالرسومواالرقاموالحروف

ضاعةالبتلكانعلىللداللةبهاتعلقلهكاناومالبضاعةاستعمالهطلباو

.بيعللعرضهااوبهااالتجاراوانتاجهااوصنعهابسببالعالمةصاحبتخص

عناصرنموعنصرامعنويامنقوالماالالتجاريكاالسمالتجاريةالعالمةوتعتبر

.وبيعهبهالتصرفحالةفيللغيرمعهتنتقلالتجاريالمحل



تشكيلوفهالصناعيفالنموذجالصناعيةالنماذجمعالتجارياالسميختلطوقد

اوتالسيارانماذجومثالهمعينصناعيانتاجلعملكتصميماستعمالهيمكن

.الساعاتونماذجالطائراتاوالسفن

لمنقولةااالموالمنالتجاريواالسمالتجاريةكالعالمةالصناعيالنموذجويعتبر

تصرفالحالةفيللغيرمعهتنتقلالتجاريالمحلعناصرمنوعنصرامعنويا

.وبيعهبه



:التجارياالسمالتاجراتخاذعلىتترتبالتيالنتائج

غرفةرئيسالتجاريةاالسماءمسجلقبلمنالتجارياالسمتسجيلينبغي-1

نشرغيوينب.لهامخالفاكاناذاتسجيلهورفضللقانونموافقاكاناذاالتجارة

.التجاريةاالسماءنشرةفيرفضهاوالتسجيلقرار

يتمانمااوالشطبللقانونخالفاسجلقدكاناذاالتجارياالسمشطبينبغي-2

انهديهلتحققاذاوقتأيفيذاتهالمسجلقبلمنيتمانواما.الغيرمنبطلب

شرةنفيللنشرخاضعاالحالتينفيالشطبقرارويكون.للقانونمخالف

العالقةذويتبليغتاريخمنيوماثالثينخاللللطعنوقابالالتجاريةاالسماء

.بالقرار

.التجاريالمحلواجهةعلىالتجارياالسمتثبيتينبغي-3



المبحث الثالث 

مسك الدفاتر التجارية 

ة فرض المشرع هذا الواجب على التاجر لما تقدمه هذه الدفاتر من فوائد عملي

:للتاجر وللغير وللخزينة العامة وعلى النحو التالي 

يثحمنالماليمركزهحقيقيةمعرفةالدفاترهذهخاللمنالتاجريستطيع-1

منذلكضوءعلىيتمكنحيث،نقديةسيولةمنلديهوماوخصومهعموله

.بهاالقياميرومالتيالتجاريةالعملياتبشأنالقراراتخاذ

منالضرائبسلطاتوبالذاتالدولةفيالمختصةالجهاتالدفاترهذهتمكن-2

تقديرلغرضالماليةالسنةخاللحققهاالتيواالرباحالتاجردخلمعرفة

.المفروضةالضرائب

اريةالتجدفاترهفانافالسهواشهارديونهدفععنالتاجرتوقفحالةفي-3

ههذكانتانولهالتجاريةاعمالهوسالمةصحةمدىعلىالتعرفعلىتساعد

.االفالسمنالواقيالصلحمنحهوطلبنيتهحسناثباتمنتظمةالدفاتر

الثباتدليالتعتبرانهاحيثالقانونيةالناحيةمنفائدةالتجاريةالدفاترتقدم-4

.لتاجرامعيتعاملالذيوالغيرالقضاءمنكلبهايستعينالتجاريةالمعامالت



:  انواع الدفاتر التجارية 

:  دفتر اليومية -

: دفتر االستاذ-

رسائل اضافة الى ذلك فان التاجر ملزم بان يحتفظ بصورة طبق االصل من ال-

جارته والبرقيات وغيرها من المحررات التي يرسلها او يستلمها والمتعلقة بت

.وعليه ان يحفظ هذه المحررات بطريقة منظمة وواضحة 

:  وعليه فان الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر على نوعين 

دفاتر تجارية الزامية -1

دفاتر تجارية اختيارية -2



اريةالتجالدفاترانعلىالتجارةقانوننص:االلزاميةالتجاريةالدفاتر-1

هيااللزامية

علىيحتويهاناذالتجاريةالدفاترانواعاهماليوميةدفتريعتبر:اليوميةدفتر-أ

ماالتجارةقانونبينوقد.يومياالتاجربهايقومالتيالتجاريةالعملياتجميع

التيالتجاريةياتالعملجميعبيومويوماتفصيالفيهتقيدحيثالدفترهذايتضمنه

مسحوباتهرالدفتهذافييقيدانالفردالتاجرعلىينبغيكذلكالتاجربهايقوم

وتظهرةالخاصوشؤونهمنزلهعلىينفقهاالتيالمبالغأيبيوميوماالشخصية

صروفاتهمانتبينفاذاالتاجرافالسحالةفيالشخصيةالمسحوباتقيدفائدة

سامتفالاعتبارهجازالماليومركزهالتجاريةحالتهمعتتناسبوالباهضه

بالحصولديراجالتاجركاناذامافيللتحققذاتهابالبياناتويستعانبالتقصير

.االفالسمنالوفيالصلحميزةعلى



صلةمفبصورةودفعوقبضوشراءبيعمنالتجاريةالعملياتجميعقيدان

جارةالتقانوناجازالواقعهذاعلىبناءا،لالرباكمدعاةيكونقدواحدوبدفتر

العملياتمنةالمختلفاالنواعتفصيالتلقيدمساعدةيوميةدفاتريمسكانللتاجر

واخرمبيعاتللواخرللمشترياتيوميةدفتريخصصكانبهايقومالتيالتجارية

.وهكذاللقبضودفترللدفع

فيلعملياتالهذهاجماليبقيديكتفيفانهمساعدةيوميةدفاتراستعمالحالةوفي

الىاتالمعلومنقلالتاجريستطعلمواذا.فشهراشهرااالصلياليوميةدفتر

وخضعيااصلدفترامساعددفتركلاعتبرالقانونفاناالصلياليوميةدفتر

.القانونيةاالحكاممناالصلياليوميةدفترلهيخضعلمابالتالي



دفترمسكالتاجرعلىالقانونفرضاليوميةدفترالىاضافة:االستاذدفتر-ب

يتضمنانينبغيحيثاليوميةدفترعناهميتهتقلالالذياالستاذدفترهواخر

.لتجارتهخصصهاالتياالموالتفصيالتالدفترهذا

االرباحسابوحللتاجرالسنويةالميزانيةاالستاذدفتريتضمنانذلكالىاضافة

منهاصورةاونسخةبهترفقانفينبغيالدفترفيتدوينهاتعذرواذاوالخسائر

تستوجبتاذاالسدفترفيتدوينهاالتاجرعلىينبغيالتياالموالتفصيالتان.

وقيدهااوتقيمهلديهالموجودةللبضاعةجردباجراءسنةكلنهايةفيالقياممنه

الماليلمركزايوضححسابيجدولتتضمنفهيالسنويةالميزانيةاما.الدفترفي

التاجريملكهلمااالصولجانب،جانبينمنتتالفحيثللتاجروالسلبيااليجابي

لجانبوا،الغيرلدىالماليةوحقوقهمنقولةوغيرمنقولةواخرىنقديةاموالمن

عالوةجارةالتعلىالمترتبةالديونجميعفيهتثبتالذيالخصومجانبالثاني

ةالموازناجراءوبعدالتاجرذمةعلىيحسبديناولبوصفهالمالراسعلى

.خسائروالاالرباححسابهوبينهماالفرقيكونوالديونالموجوداتصافيبين



ودفترةاليوميدفترالىاضافةالتاجرعلى:التجاريةالمراسالتصورملف-ج

نموغيرهاوالبرقياتالرسائلمناالصلطبقبصوريحتفظاناالستاذ

هذهيحفظانوعليهبتجارتهوالمتعلقةيستلمهااويرسلهاالتيالمحررات

المراسالتولهذه.المراجعةمعهاتسهلوواضحةمنظمةبطريقةالمحررات

اناتوالبياالرقاممنالمستمدةاالدلةتأييدخاللمناالثباتفيكبيرةاهمية

بعضهامقارنةبشأنهانزاعنشوءحالةفييمكناذالتجاريةالدفاترفيالمدونة

.المذكورةالدفاترفيالمثبتةوالقيوداالرقاممعمقارنتهااوببعض

لفموعنالمساعدةاليوميةالدفاترعنيستعيضانالتجارةقانوناجازوقد

نظيمتفيالحديثةواالساليبالتقنيةاالجهزةباستخداموصورهاالمراسالت

.الماليمركزهوبيانحساباته



:االختياريةالتجاريةالدفاتر2

هيوغرضهتحقيقعلىتساعدهاخرىدفاترمسكمنالتاجريمنعمايوجدال

ولممعينمباسيخصهالمالمشرعانذلكاالختياريةبالدفاترفقهاعليهايطلقما

للتاجروكمترالخيارفانولذلك.االلزاميةللدفاتربالنسبةفعلكماعددهايحدد

.وعددهاتسميتهاحيثمناستعمالهابشان

ملياتالعجميعالتاجرفيهيدونالذيالمسودةدفترهيالدفاترهذهعلىومثال

دفتركذلكوواختصاربدقةاليوميةدفترالىلنقلهاتمهيداالتاجربهايقومالتي

..الخالصندوقودفترالمخزن



:التجاريةالدفاترمسكقواعد

تابةكاومحواوشطباوفراغكلمنخاليةالتجاريةالدفاترتكونانيجب-1

هذهمسكفيالتامةالدقةمراعاةهوذلكمنوالقصدالسطوربيناوالهوامشفي

ضوءىوعلالوهميةالعملياتتدويناووالغشالتالعبحصولوتالفيالدفاتر

يتمانمالالحقنفسفيخطاادرجقدكانبيانأيتصحيحاوتعديليجوزالذلك

.الخطااكتشافتاريخفياخرىبكتابةالتصحيحهذا

منفحةصكلترقماناالصلياليوميةدفتراستعمالقبلالتاجرعلىيجب-2

انبعدرةالدائختمعليهويضعالعدلالكاتبصفحةكلعلىيوقعوانصفحاته

بعضاخفاءمنعهياالجراءهذامنوالحكمةالدفترصفحاتعدديذكر

.بغيرهااستبدالهااوالصفحات

الىصلياالاليوميةدفترتقديمالماليةالسنةنهايةفيالتاجرعلىينبغي-3

الماليةلسنةاتلكخاللاستعملتالتيالصفحاتعددعلىللتصديقالعدلالكاتب

.ذلكيقيدبماللتاشيرالعدلللكاتبيقدمانيتعينالدفترصفحاتانتهاءوعند.

ورثتهلىوعكانسبباليالتجارينشاطهتوقفحالةفيالتاجرعلىينبغي-4

.ذلكيقيدبمارللتاشيالعدلالكاتبالىاالصلياليوميةدفترتقديموفاتهحالفي



:  مدة االحتفاظ بالدفاتر التجارية 

المؤيدةوالمحرراتبالدفاتراالحتفاظوفاتهحالفيورثتهاوالتاجرعلىيجب

بانتهاءفترالدعلى.التأشيرتاريخمنتبداسنواتسبعةمدةفيهاالواردةللقيود

.التاجرنشاطبوقفاوصفحاته

مدةورهاصاووالبرقياتالرسائلباصولاالحتفاظورثتهاوالتاجرعلىانكما

يحتفظانللتاجرالقانونويسمح.ورودهااواصدارهاتاريخمنتبدأسنواتسبع

.والبرقياتوالرسائلالمحرراتلهذهاالصلمنبدالبالصور

الفيهابتةالثللحقوقتقادممدةالتعتبرالقانونحددهاالتيسنواتالسبعمدةان

.فيهامثبتديناوحقسقوطانقضائهاعلىيترتب



:حجية الدفاتر التجارية في االثبات 

:  لمصلحة التاجر القضائي حجية الدفاتر التجارية في االثبات -أ

الدليينشاانللشخصيجوزالانهاالثباتمجالفياالصلانالمعروفمن

فيهجاءالذياوالفقرة28مادةاالثباتقانونبهاخذماوهذاغيرهضدلمصحته

انتكسواءمسكهاالقانونيوجبالتيالدفاترفيالواردةالقيودتكونال)):

((.لصاحبهاحجةمنتظمةغيرأممنتظمة

(اختيارية)الزاميةغيراوكانتالزاميةالتجاريةللدفاترليسانهيتبينوعليه

اماجراتالغيرهذاكانسواءاثباتقوةلهاوليسغيرهعلىالتاجرلصاحبهاحجة

.تاجرغير



كاملةحجيةةالتجاريللدفاتر:التاجرضداالثباتفيالتجاريةالدفاترحجية-ب

لمصلحتهودقيمنفيهاوردبمايتمسكانوللغيرالتاجرصاحبهاضداالثباتفي

:اريةاختيامالزاميةالدفاترهذهكانتاذافيمافرقالقانوناناالصاحبهاضد

جاريةالتالدفاترفيقيودمنوردبمايتمسكانللغير:االلزاميةالدفاتر-

اثباتلغرضمنتظمةغيرامالدفاترهذهكانتمنتظمةلخصمهااللزامية

دعوىالكانتوسواءمدنياامتجارياالتصرفهذاكانسواءالقانونيالتصرف

فيهابتالمثاالقرارتجزئةعدمشريطةتاجروغيرتاجربيناموتاجرتاجربين

فيهادةالوارالبياناتبانالتاجرصاحبهاضدالتجاريةالدفاترحجيةوتعلل.

علىقبلهنمالكتابياالقرارمقامتقوموبعلمهباختيارهدونتانهايفترضوالتي

تجزئةعدمرطبشلمصلحتهاالعترافبهذاالتمسكللغيربالتاليفيجوز.صحتها

فيكانمادويستبعلمصلحتهفيهاوردبمايتمسكبحيثالغيرقبلمناالقرار

.مصلحتهغير



زاميةااللغيرالدفاترفيالمدرجةللبياناتالتكون:االختياريةالدفاتر-

:هماحالتينفياال(التاجر)صاحبهاعلىحجةاالختيارية

.دينااستوفىالتاجرأيانهصراحةفيهاكاناذا:أ-

بتتاثلمنالسندمقامتقومانفيهادونبماقصدانهصراحةفيهاكاناذا:ب-

.لمصلحتهحقا

عكسبتيثاناختياريةامكانتالزاميةالتجاريةالدفاترلصاحبيجوزانهاال-

اتراذاللمحكمةيجوزاخرجانبمن.االثباتطرقبكافةالقيودفيوردما

اناناتبيمنالتجاريةالدفاترفيمابشانقناعتهاالستكمالضرورياذلك

.الدفاتربتلكيتمسكلمنالمتممةاليمينتوجه



المبحث الرابع-

االمتناع عن المنافسة الغير مشروعة-

:  تكون المنافسة غير المشروعة من حيث مصدرها على نوعين هما -

الساليبااوالطرقبانهاتعريفهايمكن:قانونامشروعةالغيرالمنافسة:اوال-

معتعارضوتالتجاريةوالعاداتالقوانينتخالفوالتيالتاجريستخدمهاالتي

.التجاريالنشاطنطاقفيوالصدقاالمانة

الاالعممنمجموعتينالىقانوناالمشروعةغيرالمنافسةصورردويمكن-

:هي

الىوتؤديالمنافسالتاجرسمعةالىاالساءةشأنهامنالتياالعمالجميع-1-

هذهضمنويدخلمنتوجاتهوهوسلعالتجاريمحلهمعوالخلطااللتباس

نماذجهاورسومهاوالتجاريةالغيرعالمةتقليدكاالعمالمنالمجموعة

حةصحيغيربياناتوضعاواالختراعبراءاتعلىاالعتداءاوالصناعية

.المنتجاتعلى



لمحفياوالسوقفياالضطراباتاحداثشأنهامنالتياالعمالجميع-2-

لجأيالتيللحقيقةالمطابقةغيراالدعاءاتاالعمالهذهضمنويدخلمنافس

عنهةصحيحغيراخباربذكرمنافسهعنالعمالءصرفبقصدالتاجراليها

هذهنضميدخلكماالسوقفيالتجاريةلسمعتهوتشويهاشخصهفيطعنا

تركىعلالمنافسالتجاريالمحلفييعملونالذينالعمالتحريضالمجموعة

االضرابعلىتحريضهماولهمعاليةاجوربدفعباغرائهمعندهالعمل

المحلاسرارعلىخاللهممناالطالعاومشروعهفياالضطرابواحداث

التيوالموادالمورديناسماءاوزبائنهاسماءكمعرفةالمنافسالتجاري

.منتجاتهفييستخدمها



يتفقانالتجاريالتعاملفييحصل:اتفاقاالمشروعةغيرالمنافسة:ثانيا-

يضعقدفالمشروعةغيرالمنافسةاساليبعناالبتعادعنبينهممافيالتجار

بائعهبموجبيمنعالبيعاتفاقفيشرطالتجاريالمحلشراءهعندالتاجر

.مماثلاخرتجاريمحلانشاءمنالمحل

يصحفال.مطلقااليكونانبشرطللقانونوموافقصحيحاالتفاقهذاومثل-

غيرمدةلباعهالذيللمحلمماثلتجاريمحلفتحبعدمالبائعالتزاميكونان

مدةيدتحدمنالبدبلالتجاريالنشاطانواعولكلالمناطقجميعوفيمحدودة

زاولتهمالمحلبائععلىيحرمالذيالنشاطنوعوكذلكالمكانيةوحدودهالمنع

منافسومماثلتجاريمحلفتحفيالحقللبائعيكونالشروطهذهوبانتفاء

.المنافسةبعدممعهاالتفاقحصلالذيللتاجر



المشروعةغيرالمنافسةعلىالمترتبةالجزاءات-

الجنائيالجزاء,المدنيالجزاء-



االوراق التجارية 

او يةةام  محةة ر لةة بصة  مةةصة متصهةةة يتتاةةش    ت ةةا  لةة  : الورقةةة التجاريةةة 

ون قةا   ل ما اخ  فصه  اداء مببة محشد من اله ود في زمان وم ان متصهصن وي 

.لبتشاول  التظاص  او ال هاولة 

:تصة من خ ل التت يف تبصن  ان االوراق التجارية تت تع  ال مائ  اال

تت صةةةةو االوراق التجاريةةةةة  اااةةةةا محةةةة ران او  ةةةةهشان ال ي  ةةةةن : الشةةةة بصة -1

البصااان تمورها  شون ال تا ة وهي تت ذ ل باا من خ ل تس صتاا ال اصة ومن

.االلوامصة والتي  شوااا ال تتتب  ورقة تجارية 

ل الي  ن ان ي ون موضوع الورقة التجاريةة اال ادةش امة ين االو: ال   ون -2

وهةذا ( ك ةا فةي الحوالةة التجاريةة والمة )وهو االم   شفع مببة متصن من اله ود 

قة  متةصن االم  يهبغي ان ي ون مطب ا غص  متبق عبى لة   ويبةوب  الةشفع فةي و

.او عهش اال  ع 

 مةة  امةةا االمةة  ال ةةااي فاةةو التتاةةش  ةةشفع مببةةة متةةصن مةةن اله ةةود ك ةةا فةةي السةةهش ل

( .ال  بصالة )



.ارتبا اا الوثصق  تالم التجارة خموصا الحوالة التجارية -3

خ ةةوعاا فةةي مج وعاةةا ل واعةةش خاصةةة تتةة و   واعةةش قةةااون المةة و -4

جةةار  مج ةةوع ال واعةةش التةةي اةة  عبصاةةا ال ةةااون الت)وي مةةش   ةةااون المةة و 

ى وهةةذ  ال واعةةش ت مةةي الةة( وال اصةةة  تهظةةصم اد ةةاب قةةااون االوراق التجاريةةة 

.تساصل قصاب الورقة التجارية  وظائفاا ال ااواصة



االوراق التجارية 

:التجاريةاالوراقوظائف

هذ وتت  لالتجار الهشا فيهامةوظائفالتجاريةاالوراقتؤد 

:يبي  االوظائف

:اله ودله لادارةالتجاريةالورقة-1

:وفاءاداةالتجاريةالورقة-2

:ائت اناداةالتجاريةالورقة-3



االوراق التجارية 

:ال ااواصة االوراقالتجاريةاالوراقم اراة

ي تبفاناااا االلبشيونوفاءاداةكواااهياله شيةاالوراقوظصفة هفسالتجاريةاالوراقت وب

:هيعشةا ا في

انصندفيمهااو   انال  كوية البهوكعادةمت  بةالشولةعناله شيةاالوراقتمشر-1

.التابوال ااونال اصال ااونال اصقبلمنتمشرالتجاريةاالوراق

وفياقااواقبولااعلمجب ونااامدصثاله شية االوراقالتتاملرفضل ف اداليجوز-2

.التجارية االوراقالتتاملقبولعبىاالف اداجبارالي  نال  ا ل

ف اله شيةاقاالورامايت  ههالذ ال ببةو هسبةالتجاريةاالوراقفيالفائشةالت ا ي  ن-3

.فصااالفائشةالت ا ي  ن

دصنفيااونال فيعبصااال هموصال شة   ورالتجاريةاالوراقفيال ا تةالح وقتس ط-4

. ااون االفصهالتتامليبغىوالالومن   وريس طالاله شيةالورقةفيال ا  الحقان



االوراق التجارية 

:انواع  االوراق التجارية 

موضااااوع االوراق 1984لساااا ة ( 30)عااااالن نااااانوة التجااااارم ال  اناااا  رناااا  

:التجارية بانواعها الثالث وه  

.، الصك ( الكمبيالة)، الس د لالم ( السفتجة)الحوالة التجارية 

هااا ساا د محاا ر وراا  كاا ون كااك ية ناا  ع ي: ( الساافتجة)الحوالااة التجاريااة 

وب المسح)الى كخ  اخ  يسمى ( الساحب)القانوة يتضمن ام ا من كخ  

تفيد المساا)باااة ياادرل مب حااا محاادنا ماان ال قااون الااى كااخ   الاا  يساامى ( ع ياا  

.ر  مكاة ومي ان م ين او ع د االنالع ( اوالحامل



االوراق التجارية 

نوعينرتوفالتجاريةالحوالةانشاءلصحةينبغي:التجاريةالحوالةانشاء

(موضوعيةوشروطالشكليةشروط)هماالشروطمن

:الموضوعيةالشروط-

الحوالةءانشاعمليةفيالرضاوتوافراالراديةالتصرفاتقوامهوالرضا:الرضا:اوال

وجودالىةاضافوينبغيالساحبقبلمنالتجاريةالحوالةبتوقيعماديايتمثلالتجارية

الغلطواالكراهوهياالرادةتصيبالتيالعيوبمنخالياسليماصحيحايكونانالرضا

بطالنبيتمسكانلهجازاالكراهتاثيرتحتالحوالةعلىالشخصوقعفاذااالستغالل

اخرينصاشخاالىوانتقلتالحوالةتظهيرتماذاامامنهااالولللمستفيدبالنسبةالتزامه

.ةالنيسيءالحاملتجاهاالالتزامهببطالنيتمسكانالساحبيستطيعالفعندئذ

حيةصالهياالهليةللعراقيبالنسبة:الرضاصحةشروطمنكشرطاالهلية:ثانيا

االهليةوالةالحساحبفيتتوفرانينبغيلذلكوعليهلهالحقوقومباشرةلثبوتالشخص

اندونرالعممنعشرالثامنةسناتمامهوهيالقانونيةالتصرفاتلصحةالالزمةالقانونية

.الغفلةاوالسفهاوالعتهاوكالجنوناالهليةعوارضباحدمصابايكون



منبريعت:انهعلىنصحيثذلكعلىباستثناءجاءالقاصرينرعايةقانوناناال

العراقيفانذلكعلىوبناءاالهليةكاملالمحكمةمنبأذنوتزوجعشرالخامسةاكمل

فيانهشالتجاريةباالوراقوالتعاملالتجاريالنشاطبممارسةالحقلهالسنبهذهالمتزوج

.الرشدسنالبالغشانذلك

خامسةالاتمالذيالمميزالصبيبامكانالمدنيالقانوناحكاموبموجبذلكالىاضافة

التجارةممارسةوالمحكمةوليهمناذنعلىلوحصمتزوجايكوناندونالعمرمنعشر

كاملبريعتالصغيرانحيثاالذنخارجيكنلمماالتجاريةباالوراقالتعاملويستطيع

.االذنفيالداخلةالتصرفاتحدودفياالهلية

التيالدولةانونقالىالحوالةبموجباهليتهتحديدفيالرجوعيتمفانه:لالجنبيبالنسبة

.بجنسيتهالملتزماليهاينتمي



انيمكنالوالنقودمنمعينبمبلغدائمايتحددالتجاريةاالوراقفيالمحل:المحل:ثالثا

ذلكوكالوجودممكناوموجودايكونانتعينهالىاضافةوالمبلغذلكغيرشيئايكون

.االداباوالعاموالنظامللقانونمخالفغيرمشروعايكونانينبغي

اولنظاملمخالفوغيرمشروعايكونانيجبالتزامكلفيالسببان.:السبب:رابعا

بينقةعالعلىبناءاتظهيرهااوسحبهاالىادىالذيالدافعهوالحوالةفيوالسبباالداب

بضاعةرىاشتقدالساحبيكونكأنالقيمةوصولبعالقةتعرفوالتيوالمستفيدالساحب

عدماوسببالوانعدامبالمبلغحوالةبسحبيقومبالنقودالثمندفعهمنوبدالالمستفيدمن

.الحوالةبطالنالىيؤديانمشروعيته



الشكليةالشروط:

انونقحددهابياناتثمانالتجاريةالحوالةتتضمنانيجب:االلزاميةالبيانات:اوال

:هيالبياناتوهذهالتجارة

بهابتكتالتيوباللغةالورقةمتنفيمكتوب(سفتجة)اوتجاريةحوالةلفظ:اوال:

اوريةتجاحوالةلفظذكروجوبالتجاريةالحوالةبهاتتسمالتيالشكليةالمظاهرمن

فياوةالورقاعلىفييكونكاناخرمكانفيوليسالورقةمتنفيالورقةفيسفتجة

علىللداللةةالورقتحريرفيتستعملالتياللغةبنفساللفظهذاذكروينبغي،منهازاوية

(حوالة)لفظمنكلاستعمالفينبغيالعربيةباللغةالحوالةكتبفاذاالمقصودالمعنى

.االلفاظمنغيرهاوليس(سفتجة)



:النقودمنمعينمبلغباداءشرطعلىمعلقغيرامرثانيا

نمعيغيراجلاوشرطعلىمعلقغيرمطلقيكونانيجبالحوالةفيالوارداالمر

،ائتماناداةكونهامنالتجاريةالورقةهذهتؤديهاالتيالوظيفةمعيتعارضوهذا

انكفاسخااوواقفاشرطاكانسواءاشرطعلىاالداءامرتعليقللساحبيجوزفال

.(االمتحانفينجحاذادينارالفمبلغفالنللسيدادفعوا)يقول

االطالعبمجردمعرفتهيمكنحيثالنقودلمبلغتحديداباالداءاالمريتضمنانويجب

فاءووسيلةفهيالنقودلنقلاداةكونهاهيالتجاريةاالوراقوظائفانذلكالحوالةعلى

.نقدياالتزاماسوىتتضمنانيمكنالوبالتاليالنقديةللديون



:(عليهالمسحوب)باالداءيؤمرمناسم:ثالثا

ساحبالقبلمناليهاالمرصدرالذيمعنويااوكانطبيعياالشخصهوعليهالمسحوب

حوالةالفيمعينمكانفيعليهالمسحوباسمذكرالقانوناوجبوقدالحوالةمبلغباداء

سحبهاردبمجالحوالةبمبلغمديناعليهالمسحوبيعتبروالمنهامكانأيفيذكرهفيجوز

بمبلغاصليامديناهذاقبولهتاريخمنيصبححيثبالقبولعليهاوقعاذااالالساحبقبلمن

.الورقة

احدكاالستحقاقميعادذكروجوبعلىالتجارةقانوننص:االستحقاقميعاد:رابعا

:وهيالتجاريةالحوالةفيااللزاميةالبيانات

االطالعمنمعينةمدةمضيبعد-باالطالعلدى-أ

معينيومفي-دانشاءهاتاريخمنمعينةمدةمضيبعد-ج.

مامتعند)مثلباطلةفتكوناعالهالمواعيدغيرمواعيدتتضمنالتيالحواالتاما

ءاالدامستحقةفتعتبرالمواعيدمنخلتاذااما(شباط31)مثلوهميةمواعيداو(الصفقة

.عليهااالطالعلدى



:االداءمكان:خامسا

ذلكةالحوالمبلغاداءفيهيتمالذيالجغرافيالموقعأياالداءمكانذكرالقانوناوجب

خصشيعرفاناالخيرالحاملفييفترضوالليديدمنبالتداولتنتقلالحوالةان

هاادائمكانمعرفةعلىحاملهاعدايسالمكانتحديدفانولذلكموطنهاوعليهالمسحوب

يكونماعندخاصةاستحقاقهااجلحلولقبلالالزمةاالحتياطاتاتخاذلهيتسنىكيبدقة

..اقامتهعنبعيداالوفاء

(المستفيد)المرهاواليهاالداءيجبمناسم:سادسا:

خصاشاالصلفيهووالذيالمستفيدالشخصاسمذكرمنالتجاريةالحوالةفيبدال

ميةاسورقةهيالتجاريةالحوالةانيعنيوهذاعليهوالمسحوبالساحبجانبالىثالثا

شخصافيدالمستيكونانمنمانعوال،بهايتقدملمناولحاملهاسحبهايمكنفالبالضرورة

.الحوالةمنمستفيدينعدةوجودمنمانعيوجدالكمامعنويااوطبيعيا



اذواضحلبشكالحوالةانشاءتاريخذكرينبغي:انشائهاومكانالحوالةانشاءتاريخ:سابعا

هذارذكعدمحالفيباطلةتعتبرالحوالةانحيثفيهانشئتالذياليومافتراضيمكنال

تستحقالتيالحوالةمنكلفياستحقاقهااجلمعرفةفيالتاريخهذاذكراهميةوتظهرالتاريخ

.االطالعمنمعينةمدةبعداواالطالعلدى

واجبالالقانونبتحديدتظهرالمكانتعينوفائدةالحوالةانشاءمكانذكرالقانوناوجبكما

تنظيمهاتمالتيالدولةقانونالىيخضعالحوالةشكلانحيثالحوالةلشكلبالنسبالتطبيق

.فيها

:(الساحب)الحوالةانشأمنوتوقيعاسم:ثامنا

ماالساحبيعفتوق.الساحبوهوبسحبهاقامالذيالشخصوتوقيعاسمالحوالةتتضمنانيتعين

انذلكهعليالمسحوبقبلمندفعهعدمحالفيمبلغهابدفعلاللتزامارادتهعنتعبيراالهو

كونيانفييشترطوال.للساحبالمنفردةاالرادةمصدرهقانونيتصرفهوالحوالةسحب

انشرطبالكتابياالمضاءمقاماالبهامبصمةتقومانيجوزبلفقطبامضائهالساحبتوقيع

لسنداعلىيوقعانشاهدينبحضوراوالعدلكالكاتبمختصعامموظفبحضورمعززةتكون

خصشاوعليهالمسحوبشخصنفساو.معنويااوطبيعياشخصاالساحبيكونانوالمانع.

.المستفيد



:االختياريةالبياناتثانيامكثفترك

القيمةوصولبيان-1

التوطينبيان-2

الفائدةبيان-3

(لالمرليست)شرط-4

للقبولالتقديمشرط-5

للقبولالتقديمعدمشرط-6

الضمانعدمشرط-7

(مصاريفبالالرجوع)اواالحتجاجعملمنالمنعبيان-8



التظهير

التظهيرهوهذاوالغيرالىملكيتهالنقلسواءالتجاريةالورقةظهرعلىالتوقيعبالتظهيريقصد

لدينماناضرهنهااوالتوكيليالتظهيرهووهذامبلغهابقبضتوكيلهلغرضاوللملكيةالناقل

.التأمينياوالتوثيقيالتظهيرهووهذا

:الشكلحيثمنالتظهير:التظهيرانواع

الىتظهر))ومثالهاليهللمظهرالكاملاالسميتضمنالذيالتظهيروهو:االسميالتظهير-1

.((فالنبنفالن

ونداليهللمظهراشارةصيغتهفيتردالذيالتظهيروهو:للحاملاواالسميالتظهير-2

.((اليكمبهايتقدملمنظهرت))او((لحاملهاظهرت))ذكرلوكمااسمهتعيين

لحاملااواليهالمظهراسمالىاالشارةفيهتنعدمالذيالتظهيروهو:بياضعلىالتظهير-3

حيثبهالةالمتصظهرعلىاوالورقةظهرعلىفقطالتوقيعبمجردويحصلالتظهيرصيغةفي

سساتالمؤالغالبفيبهتقومماوهذاالالزمةبالمعلوماتالبياضامالءاليهالمظهريستطيع

لمصرفااسمبادراجالمصرفموظفيقوموبدورهفقطتوقيعهالعميليضعحيثالمصرفية

.الحوالةمنكمنتفع



(الكمبيالة ) السند لالمر 

يتعهد يمكن تعريف السند لالمر او الكمبيالة بانه محرر على وفق شروط نص عليها القانون

يد مبلغا بان يدفع لشخص اخر او المره يسمى المستف( المحرر)بمقتضاه شخص معين يسمى 

.معينا من النقود في تاريخ ومكان معينين او عند االطالع 

الصك 

الصك

يسمى يمكن تعريف الصك بانه محرر وفق شروط نص عليها القانون بمقتضاه يصدر شخص

بدفع مبلغ معين من ( والذي هو احد المصارف بالضرورة )امر الى شخص اخر ( الساحب)

( .المستفيد)النقود عند االطالع الى شخص معين او لحامله 


